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Turgut Çakır (1938-)
Ankara Ulus İlkokulu'nu bitirdim. Ankara Ticaret Lisesi (Orta-Lise)    'ni
bitirdikten sonra Ticaret Lisesi'nde okudum. Öğrenci iken Ankara Ticaret
Postası, Hakimiyet, Ankara Telgraf gazetelerinde ile Turk Yurdu Dergisi'nde
çalıştım. Rahmetli Kerim Aydın Erdem ve Ali Tekin Büyükutku ile birlikte
Özgür isimli edebiyat dergisini yayınladık. Yaklaşık on yıl serbest
muhasebecilik yaptım. Elektrik Gaz Otobüs İşletmesi'nden sonra, öğretmen
olarak askerliğimi yaptım. Askerlik dönüşünde aynı kurumda bir süre
çalıştıktan sonra  Türkiye İş Bankası ve sonra Ziraat Bankası'nda uzun süre
çalıştım ve Kontrolör Yardımcısı olarak emekli oldum. Bu arada Türkiye
Bankalar Birliği'nin açtığı bir yıl süren Bankacılık eğitimi ve aynı Ankara
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin açtığı Sanayi Muhasebesi kursuna devam ettim.
Ayrıca İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Lisansüstü eğitime katıldım.
Devlet Yatırım Bankası'nda  üç ay süren Proje Geliştirme Seminerine devam
ettim. Gazi Üniversitesi'nin açtığı Pedagoj Formasyonuna devam ettim ve
Bankadan emekli olduktan sonra yaklaşık on yıl dışarıdan derslere girmek
suretiyle öğretmenlik yaptım. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi öğrencilerine özellikle muasebe öğretmeni olarak çalıştım. Özel bir
şirketler grubunda Muhasebe Müdürü ve dershanede müdür ve koordintör
olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra kitap yazmaya başladım.

Eserleri:

Yayınlanan eserlerim şunlardır: İnsan Hakları Eğitimi (7.sınıflar için) , Sağlık
Bilgisi, Sağlık Bilgisi (7.sınıflar için) , (komisyon) , Okumaya Başlıyorum,
Gülkız Dizisi (8 kitap) , İlimiz Ankara İlçemiz Çankaya, Ömer Seyfettin'den
Seçmeler, Allah'ı Arayan Çocuk, Küçük Civciv, Ağaçlar da Ağlar, Atatük'ün
Gözleriye Bakmak, İşte Aklığım, İnsanlık Ölmesin, Kına Çiçeği, Girişimcilik
Programı (MEB Bakanlığı'ndan onaylı) .
Yayınlanmamış Eserlerim: Bütün Yönleriye Ankara, Bütün Yönleriyle Mamak,
Bütün Yönleriye Karaşar, Bütün Yönleriye Çankaya, Muhasebe, Güçlü ve
Büyük Türk Ekonomisi İçin Üretim ve İstihdam Politikalar, Karaşar,
Girişimcilik, Sağlık, Köyleri Geliştirme ve Kalkındırma ve Fikri Haklar projeleri
ve Atatürk ve Kocacık Yörükleri, Önce Onlar Vardı, Sonra Mustafa Kemal ve
Şimdi Mustafa Kemal ve Biz Varız isimli üç ana bölüm ve 240 kısımdan
oluşan Atatürk ve Türk Büyükleri Belgeseli.
Evli ve iki çocuk babasıyım.
İlesam ve Türk Kooperatifçilik Kurumu üyesiyim.
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Aklımın Evine Güneş Doğunca

Afyon Güneşinde durmak

Gök ağlıyor bu gece ak ak
Bakmak istedikçe yüreğim bölünüyor
Erik dallarına inen gün özgürlüğün gözlerini gördükçe
Yaşama sevincim artıyor
Gök ağladıkça Sultan Dağları’nı aştım
Kocatepe’de durdum, Afyon Ovası’na uzandım
İki serçe bir göz olup gönlüme düştü heey
Heey dostlar heey,
Heey Afyon güneşine yaslanan yaşam,
Özlemle gelip gönlüme düştü heey.
Yaşama sevinci bu
Türk’ün yanan yüreğinin güneşi
Bir bayrak,

bir sancak,
Afyon’un aklında bir beyindi bu.
Heey dostlar heey
Afyon’un özgürlüğünde büyüyen maviler
Akdeniz’den gelip Atatürk’ün güneşi oldu heey.

Ana gibi yar olmaz

O öpülesi ellerin açılmış tanrıya
Gözlerin aramış şehit dayımı
Arama ana şehit dayımı
Göğsünde ay, yıldız

Yüreğinde bayrak
Mavi mavi bakan gözlerinde sancak,
Beyninde Atatürk var.
Arama ana şehit dayımı
Söyle dayımın türküsünü
“Yaslı gittim şen geldim
Aç koynunu ben geldim
Bana bir yudum su ver
Çok uzak yerden geldim.

Korkma açıl şen yurdum;
Dağlara ordu kurdum;
Açık denizlerine
Süngümle kilit vurdum.”
Sen bir güneşin ana,
Güneş beyninde
Güneş Anadolu’nun yüreğinde.
Topla güneşi gözlerinde, avuçlarında
Ver toprağa
Türkiye’m gövem gövem yeşersin,
Susamlar, kendirler, pamuklar
İnsanların rızkı olsun.
Tanrıya açılan ellerin bereket dolu
Alaz alaz yanan güneşte suyun
Akarçay’ın yüreğinde ana
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Gönlünde ay, yıldız, bayrak
Yangın yangın bakan gözlerinde Ata,
Öptü de, sen gönüllere göz, gönüllere ışık,
Atatürk evrene önder oldu
Ana

ooy ana ooy
Sen bir denizsin,
Açık denizlere yüreğinle kilit vurdun,
O volkan olmuş yalçınlaşmış yüreğinle,
Düşmana yürüdün,

denize döktün,
Şimdi senin de dudaklarında bir türkü var.

“Varsın yansın ocağım,
Kurtuldu al sancağım,
Bayrağımın altında
Ben hür yaşayacağım.”

Deniz, deniz Akdeniz,
Suları berrak deniz,
Karşıda yar ağlıyor

            Gideyim bırak deniz.”
Ana

ooy ana ooy
Sen aklınla bin yaşa,
Göğsünde taşıdığın al bayrağınla,
Anadolu’nun güneşi ol
Ooy ana ooy
Sen bir denizsin, bir güneş
Belki farkında bile değilsin,
Ay, yıldız, güneş sana gülüyor
Kimse erişemedi senin yüceliğine
Kimse senin gibi, kimse benim gibi
Gönüllere göz, insanlığa sevgi olamadı.
Alnında Atatürk yazılı, yüreğinde vatan
Sen bu vatanda tüm vatanı yaşa ana,

tüm vatanı yaşa.

Sen bir cansın

Kaldır başını oğlum bahar bahar
Karanlığı görmesin gözlerin
Düşün domur domur gözlerini dalların
Çiz resim resim evreni

çiz insanları
Çiz resim resim Cumhuriyet’i,
Çiz Atatürk’ü.
Özgürlüğün dallarına çalap çalap yürüyen su
İnsan insan çoğalan Anayurt’un tadı, tuzu olsun
Şafak şafak ağaran Türkiye’min aklığı
Türk’lerin umudu olsun.
Sen bir umutsun oğlum,
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 güvensin,
Düşüncelere düşünce katan beynin,
Yücelmiş soyumuzun beyninde akıl olsun.
Türk olmanın onurunu beyninde koru
Koru ki onu inciten olmasın
29 Ekim gönlümün güneşi, özgürlüğün aklığı,
29 Ekim tüm dünyanın önderi
29 Ekim Türkiye’min beyni oldu.
Bunu iyi bil oğlum
Sen Atatürk çocuğusun,
O, yurdun yüreğinde kocaman bir göz,
O, evlerimizin sıcaklığı,
O, bereketimiz,
O, gücümüz, kuvvetimiz,
O, Anayurt’un üstüne doğan güneşti,
Sen bu güneşi sev oğlum,
Çünkü O, bir akıl
O bir deha
O Türk’ün beyninde yanacak bir güneştir,
O gök rengi gözlerinle bak evrene
Bak ki, Atatürk gözlerinde büyüsün,
Sevgisi, özgür vatanın yüreği olsun.
Çünkü sen bir cansın oğlum.

Aklımın evine güneş doğunca

Anayurt’un yıldızları
Uyanır uykudan bir sabah vakti
Gönlüm yazı yazar, beynim düşünür
Aklımın evine güneş doğunca.

Afyon Ovası’na çadır kurulur
Kocatepe’de toplanır yıldızlar
Ekinler gövem gövem yeşerir
Aklımın evine güneş doğunca.

İyiyi güzeli seven oldum
Denize kavuştum, göğe uzandım
Şafakla ışıdım, akıl oldum
Aklımın evine güneş doğunca.

Göklerden süzülen güneşi aldım,
Avuçlarım alaz alaz yandı
Toprağa bıraktım toprak yeşerdi
Aklımın evine güneş doğunca.

Atatürk yüreğimde, aklı beynimde
Uyanınca uykudan bir sabah vakti
Kufi Çayı’nda yüzümü yudum
Aklımın evine Atatürk gelince.

Turgut Çakır
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Aklın Yaşattığı İnsan

Rhizios suyundan içilen su

Toprağın sıcacık yüreğini öptüğümüz sabahlar
Başaklar gülüverdi
O altın sarısı başaklar
O gövem gövem yeşeren ekinler
Salkım salkım söğütler
İğdeler gülüverdi beynimize
Çalışmanın en güzel yerinde yoncaların güneşi
Yudum yudum içiyor sıcaklığını
O görkemli iyiliğin, güzelliğin aklına uzandıkça
İnsanın insana özlemi
İnsanın insana sevgisi
beynimize göz
yüreğimize öz oluyor
Pırıl pırıl bir sabahın ortasında içilen çay
Yıldızların batıp gittiği ikindilerin ılıklığında Avşa
Merdiven merdiven göğe yükselen
gibi başaklar
gibi akarsular
gibi denizde duran çocuklar
gibi evrene açılan gözler
Yıkanır mısırların, fındıkların eliyle uzanan sularda
Evrene düşürdüğümüzü alıp bağrımıza bastığımız zaman
gök
deniz
ırmak
dağ
bayır
ova
Düşlerimizin güneşine sunduğumuz bahar
Dirimin vardığı mavilerin saçları
Çiçeğe durmuş çağla gözlerin resmini çizer
Alnını gökyüzünün mavileriyle ısıtan Ankara Kalesi
Kürtün Çayı’ndan çıkıp geliveren sevgi gibi
Çakırlar Korusu’nun aklını yaşar
Çam Gölü’nden Karadeniz’e yürüyen tatlı gülümseme
Mert ırmağı’ndan içilen su
Türkiye’min beyni olur

Ateş gülleri bile akıl demiş

Nice yollar yapılmış
Nice yolcular gelmiş Ankara’ya
Ateş güllerinin ılık ılıksı güneşinde durup
Akıl demiş
Çocuklarını uyutan anaların gönlünde dolaşmış
Yorgun beynin uykuya dalışında görülen düş
Yıldızları almış avuçlarına, gözlerine
Yeşil giysilerin içinde evreni dolaşmış
Tüm masallar içinde yatırmış oğlunu şimşir beşiğe
Uyutmuş kimbilir hangi ninnilerle.

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilinemezdi saçlarının ay sarısı güzelliği
Kekikli akşamların delice akan ırmağı
Aklardı aklanırdı türküleşen sümbüller akıllarda
Bafra Burnu’ndan çıkıp doludizgin gelen ışık
Aranırdı
Ayvalar sımsıcak düşerdi
Sonra sarışın gözleriyle gülen gözler
Özgün sabahların serinliğinde çay içerdi
Bakardı turuncu bakışların evreni süzüşüne
Bakardı varamadığı sevgilerin saçlarına
Bu sevgiler arasında toprak, çimen, başak
Alırdı sıcaklığını güneşin
Sonra ılık ılık akan sevginin yüreğinden geçerdi
Gülün çocuklar gülün
Gülün onurlu, gururlu
Oynayın çocuklar oynayın
Toprak kokan avuçlarınızda deniz olmak ne güzel
Ne güzel sevmek
gibi yağmuru almak gözlerinize
gibi memeleri domurmuş bahar olmak
gibi gözlerinize Atatürk’ü almak
Atatürk’ün gözleriyle bakmak ne güzel
Bakın çocuklar bakın
Vatanın yüreği sizlerle ısınsın
Vatanın yüreği bizlerle yaşasın.

Harman harman memleket gezmek ne güzel

Esen yelin serin serin akışı
Yıldızları uzatır söğütlerin sularına
Dağ doruğundan inen gün
Canlılara can verir
Gök mavilerinin özgün bakışı
Yağmur yağmur topraklara yürür
Altın sarısı başaklar toprağın aklından geçer
Çalap çalap akan suların yüreği
Ateş güllerinin umudu olur
umuda açılır gözler
yolumuza ışık olur
şırıl şırıl akar ırmak
Sevin çocuklar evreni
Sevsin sizi evren
Düşüncelerin doruğunda umudun ışıkları
İnsanın aklı vatanı olur
Gezinir güneş yüreğimizin ortasında
Alnımızı ak eder elma dalları
Birdenbire akar da çevirir yaşamın düğmesini
Sularla konuşur insan
Balıkların konuştuğu gibi
Umudun aklandığı öğlenlerin çizdiği resim
Elini buldu ellerin o güzelim ongunluğun
Mavileşen erik dalları
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Anadolu’nun aklını yaşar.

Memleketim bir sevgidir

Yücelerden getirdiğimiz ışık
Dargın bulutların beyninden geçer
Işıl ışıl pınarların açtığı yoldan
Sevgilerin en büyüğü vatan geçer
Bayrağı kucaklar
Vatanı bekler
Titrek bungun ellerin ışıklara uzanışı
Kör aynaları kırar
Akdağ’ın gölgesi düşer de sulara
Türkülerde durur
“Söğütün erenleri çevirin gidenleri
Ah ne güzel baş bağlıyor

Söğütün güzelleri,
Aldırdın beni
Gül iken soldurdun beni

Söğütün çarşısına gün doğar karşısına
Ah insan hile yapar mı

Kapı bir komşusuna
Aldırdın beni
Gül iken soldurdun beni”

Gecenin özünde yanar lambalar
Mum ışığında yıkanan dallarda durur
Acıların tatlıyla bütünleştiği yerde
Düşlerimizle yürüttüğümüz tren
Çankaya’da durur
Tarihsel köprünün üstünden geçerken bile
Sonsuz sevgi sürecinde yurdumu düşünür.
İşte aklığımız
İşte sıcaklığımız
İşte beynimizin güneşi
Yüreğimizin ateşi
İşte aklığımızla arınmış bütün güzelliğiyle Ankara
Açmış anaç ışıklara gözlerini
Uzamış dal boyu başaklar
Tepedeki güneşin sıcaklığında yücelmiş
Bu bizim sevgimiz
güzelliğimiz
iyiliğimiz
Bu bizim yüceliğimiz
onurumuz
gururumuz
Yalap yalap yağan yıldız gibi
Ekin tarlasında giyinen toprağa varan ellerimiz
Beynimize doğan şafağın
Gönlümüzde dalgalanan
bayrağın
sancağın
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Yenilenen yaşamın aklı olur.

İyiliğin yüceliğin özü

Gözleri yıkanan çocuklar
Toprağın yıldızlarına varır
Yeşili kucaklar mavilere sarılır
Güneşten alır sevginin
sevilmenin
yücelmenin özünü
Özümüz Anayurd’un aklında akıl
Sözümüz Türkiye’nin beyninde öz olur heey
Yıldız ellerimizi uzattığımız topraklarda
Güneşin kekikleri tatlanır
Gün ışıyan tepelerin doruğundan bir çift göz
Ağrı Dağı’nın yumuşacık belini sarar
Bağların, bahçelerin yemyeşil göğsünde
Isınmış denizin yüreğini kucaklar
Biçilen buğdayın harman harman savruluşunda
Değirmen değirmen dönen umut taşları
Aşımızın simgesi olur.
Yağmuru gözlerimize alıp Samsun’a vardığımızda
Memeleri domurmuş güllerin bahar bahar açılışı
Çocukların güneşle oynadığı gibi
oynadı çiçek
oynadı gönül
oynadı yürek
oynadı akıl
oynadı oynadı ooy
Akşamla özlem duyulan su
Açılan avuçlarda adını yazdı
aşımızda tuzumuzda
ay doğuşunda
güneş yakışında
yüreğimizi dolduran yel
saçlarımızı okşadı.

Özgün görkemli mavilerde durmak ne güzel

Ne güzel dokumuştu dallar özümüzü
Ne güzel filizlemişti akıl yıldızını
Ne güzel büyütmüştü yıldızların ışığını
her açılan elde
her açılan avuçta
otların, çimenlerin yürüyen yüreği
gözlerin mavileri
gönüllere yazılır.
Anadolu’ya gidip gelen tren
Yeşilin gönlünü aşan tren
Özgün görkemli mavilerde duran tren
Dalların ak çiçeklerine yazılır
Umudun tarlası sürülür
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Köylerimizin aydınlığında yıkanır gök
Doruklarda büyüyen dağ çiçekleri
Anayud’un güneşi olur.

Nasıl sevmek vatanı

Yağmur doruklardan inip gözlerimizden akar
Islak yatağında gizlenen yıldızlar
Bir çeşmeden bir çeşmeye koşar
Çocuklar büyüttüğümüz elmaların, eriklerin
Kirazların, iğdelerin altında
Anayurd’un gönlünde yaşar
Ekinlerin başı göğe değer
Gün iner doruklardan
Evlerin ışığı olur
Bilim aklın yolunda ışık
Bayrak vatanın can yeleği olur.

Evrenin yüzü ak

Rüzgarların sesini dinlediğimiz akşamlar
Duyduklarımız tepelerin ardında kalır
Otların sararan yüzü
Karanlığın gölgesinden geçer
Taşlar gibi ufalır ufalır
Toz olup evreni dolaşır.

Ne güzel yeşermiş erik dallarının güneşi

Yere düşen ışıkların ışığında aydınlanan evren
Bizim tarlanın göveren ekinlerine ortak olur
İnce ince büyüyen ikindilerin güneşinde insan
Durmadan yağan yağmurun yüreğinden alır aklını
Nar bereketinde yüzen beynimiz
Umudun sofrasına oturmuş çocukların gülü olur
İnsanları onurlandıran nefesimiz
Atatürk’ün gözleriyle bakan gözlerimiz
Yeşermiş erik dallarının
gibi gönlünden
gibi aklından
gibi beyninden geçer
Geçer de akıllanır aklanır aklımız
Sonra Anadolu
Türkiye’min simgesi olur.

Turgut Çakır
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Albayrğımsın Güneşim

Işıklar baktı yüzüme
Çiçekler açtı
                     merdiven merdiven dolaşır
                     ağaç dallarına inen gün
                     düşünür oba oba
Işıklar ilk yazın aydın gözlerini dolaştı
Işıklar baktı yüzüme
Çiçekler açtı
                      ışıklar soframda
                                                 yanıbaşımda
                                                                      aşımda
Düşünür Bilecik, Kars, Ardahan
Işıklar masmavi göklerin yüreğini dolaştı
Işıklar baktı yüzüme
Çiçekler açtı
                   göğe uzanan başak
                   dönüyor ha dönüyor
                   göz alabildiğine toprak
Işıklar, insan insan evreni dolaştı.
                    eğilmiş suya ay
                    çizilmiş evrene dolunay
Işıklar baktı yüzüme
Çiçekler açtı
                      uzun upuzun bir köprü
                      İzmir'den Hakkari'ye
                      gün inmiş doruğa
                      gün inmiş ekinlere
Alaz alaz büyümüş bir sevgisin memleketim
Çalap çalap gelen kervan
                      mutlu insan
                      albayrağımsın güneşim
                      sevdam memleketim

Turgut Çakır
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Alkış Tuttular Yine

Bak alkış tuttular yine hırsız hırsız gözlere alkış
Yalan vurmuş yumruklarını vurmuş kapısını gerçeğin
Öfkeli yağmurda durmuş zaman
                                                 durmuş toprak neden ki
Neden ki, dolmuş duraklarında nokta nokta insanların bekleyişi
İlkel gök buruk acılarda duruşu
Baksanıza ölmüş aydın aydın
                                                 çıngı çıngı gözleri insanların
                                                                                               çocukların ooooy
Yalan gezindikçe gezinmiş yedi köyü birden örümcek örümcek
Sonra beklemiş kapısını sabahın
                                                      sabah tutsak
Soyundukça soyundukça çıplak çırılçıplak olunca insanlar caddelerde
Atlı karıncalar gibi hızlı oluyorlar ama
                                                             bilisiz
Durunca gök, durunca deniz, toprak
                                                            yeni yapsın beyin kilit
Tutucu güçlerin elinde oyuncak, cansız
Aydın aylak çünkü, bunak insanlar geçirmiş dişlerini bir kez etine
Bugün ameliyat masasında sayrı, yarın
                                                                 yarın ölülüklerde can.
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Alnından Yaralı

Bir taş attım ağaca
Bir armut düştü
Alnından yaralı

Turgut Çakır
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Ana Baba Mutlu

Ana baba mutlu
                      çocuk mutlu
Çirkinliği artmış bir kez üzerlerinden
                                           güzelliğe varmış
                                                                    iyiliğe
Bahar gelmiş yaz gelmiş
                                        doyasıya gezmiş
                                                                    gönlünce sevmiş
                                  ana baba mutlu
                                  çocuk mutlu
Ağlamak ezginin ötesinde kalmış
                           vurulan davulun tersinde
Ak sabahlar pırıl pırıl yüreğinde
                            çünkü çekmiş karanlığı gözlerinden
                                                                            mutluluk varken
Şimdi ana baba mutlu
                                 çocuk mutlu heeeey

Turgut Çakır
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Ana Gibi Yar Olmaz

Çalap çalap yağmurda durmuş zaman
Durmuş nar kırmızısı gözlerde akşam
Öpmüş öpecek esmer dudakların
Ve yalap yalap yağmur içmiş böğürtlen gözlerin anne
O öpülesi ellerin var ya anne
O öpülesi misket yanakların
Hani o ferik elması misali
Bir ömür boyu özlem duyduğum tatlı sözlerin
Işıl ışıl yıldızların parlaklığında gördüm seni
Çocuktum, ufacıktım daha yenice açmıştım gözlerimi evrene
Temmuz güneşinde yanıyordum
                                        pamuk tarlasında
                                                                  ekin tarlasında
                                                                                        çeltik tarlasında
Güneş öylesine acımasız öylesine hırçındı ki
Yanıyordun anne
Seninle birlikte yanıyordu toprak
                                             yanıyordu kırlar bayırlar
Ah diyordum çalap çalap bulutlar inseydi üstümüze
İçseydik doya doya yağmuru
O anda ne oldu bilir misin anne
Usul usul bir güneş doğdu dağların ardından
Bu güneş sendin anne
Sabah olmuştu kararnlığı ağartmıştı ışık ışık gün
Seni bu ışıklar arasında görür gibiydim anne
Elinde bir tutam başak
Şimdi çok uzaklardasın
Düşlerim bile yetişemez oldu
Ama martı kuşları var ya bilirsin şimdi uçtu uçacak
Kanatlarını açmış hazır bekliyor
Haber gönderdim daha daha göndereceğim alırsın diye
Ben iyiyim anne
Sen mutlu musun yeni evinde
Bugün anneler günüymüş mayısın sekizi
Herkes koşmuş annesine şafakla beraber ellerinde ufacık paket
Küçüklüğüm geldi aklıma
Hani her bayram gelince aldığın giysilerin
Ben alamadım anne
Alamadım ama açtım nasırlı avuçlarımı Tanrı'ya gün doğarken
Ve yazdım sonra tüm anneler için
Unutamadım küçüklüğümden beri yaptıklarını
Hala kulaklarımda o güzel ninnilerin
Şimdi o ninnileri ben söylüyorum anne
Doğmuş doğacak çocuklarım için
O öpülesi ellerin var ya
O pamuk ellerin
                       nasır ellerin
                                       başak tutan ellerin
Ferik elması misali yanakların
Aklıma yer etmiş bir kez
Belleğimde o güzel günlerin
Şimdi mutlu musun anne
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Atatürk'ün Gözleriyle Bakmak

Tarihsel gözlerinin renginde büyüdü Başkent

Tarihsel gözlerinin renginde büyüdü Başkent
Saçlarının ay sarısı güzelliği
Gözlerinin çakmak çakmak yanışı
Boydan boya büyüyen bir geçmişin, geleceğin saygınlığı
Beyinlerimize yürüyen sular gibi ak
Gönüllerimizde dalgalanan bayrağım gibi pak
Bakırçağı’ndan çıkıp geliveren ışık gibi sıcak
Engürü’nün üzüm gözlerinde yazıldığı ad
Tarihsel saçlarının renginde büyüdü Başkent.

Bir Tarihsin Atatürk

Çocuklar gökte
Çocuklar yerde
Çocuklar Kocatepe’de
Samsun’da, Sivas’ta
Çocuklar Anayurd’un her köşesinde okudu söylevini
Bir arayış, bir buluş içinde düşündü düşündü
Çocuklar özümüzün tarihini yazdı
Afyon’da, Kütahya’da Bilecik’te
Bir tarihsin Atatürk
Erkinliğin, egemenliğin
Bu güçlü uygar düzenin
Cumhuriyet’in
Özünde öz, sözünde söz
Aklında egemendi

Bayrağımızın Özgürce Dalgalanışı

Her sabah uyanışımızda bir ses içerimizde
Bayrağımızın özgürce dalgalanışında bir can
Yıldızlara karşı uyuyan çocukların düşünde kahraman
Okulların her açılış ve kapanışında söylenen
İstiklal Marşı’nda Öğretmen.
Gözlerinde okuduğun
Okudukça beynimize akıp giden ışık
Beynimizi düşündüren bilim
Bağımsızlık türküsünde yaşadığımız ülkü
Bu ulusun inancı ile örüldü
Gücünle, aklınla yücelttiğin Türkiye’de Cumhuriyet
Aklımızın şafağında doğan sımsıcak bir güneşti.

Yüce bir Türk’sün Atatürk

Gece ve gündüz boy veren ekinlerin yüreğinde
Yatağından taşan ırmaklar misali gözlerinde
Bir bulut vardı
Yeniden doğmuşluğun, yaşamışlığın erdeminde
Mutluluk vardı
Ayağımızdaki toz ayağından geldi
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Yüreğimizde çarpan yürek beyninde geldi
Tarihin akışından günümüze gelen Türk’lüğün
Sen özümüzden gelen Yüce bir Türk’sün Atatürk.
Atatürk’ün gözleriyle bakmak

Gökteki ay ısındı, gökteki yıldızlar ısındı
Dağlar, bayırlar, ovalar ısındı
Göğe merdiven merdiven yükselen başaklar
Kekikli akşamların ekin ekin gülüşünde zaman
Bakındı mavilerin saçlarına
Bir düşünce arayışın şenliğinde bakınca evrene
Büyüyen bir güneşin sıcaklığında Ankara aydınlandı
Ve Sen’in gözlerinde bakınca Atatürk
Türkiye ısındı

Turgut Çakır
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Ben Bir Öğretmenim

Ben bir öğretmenim
Güneşi taşırım dağ başına
Karanlık kafalar aydınlansın diye

Ben bir öğretmenim
Bilgi taşırım o körpe dimağlara
Yüreklri aydınlansın diye

Ben bir öğretmenim
Sevgi taşırım gönüllere
İnsanlar birbirini sevsin diye.
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Benim Memleketim

Memleketim,misket misket kokan memleketim
Duygusal insanların beyninde güneş
.............................................................
Tozlu çınarların öpüştüğü yerde
.........................................
Sevişmeler sıcak gecelerde
                            sevişmeler dirimin şarkısında
Bir imreni içindeyiz bugün
         bugün bir sevgi memeketimin toprağında
                bir sevgi görkemli bakışlarımızda
                        ne iyi
                                ne iyi
Evrimin otlarını yeşertmek ne iyi
    ne iyi yorgun gözlerin çırağ çırağ yıkanması
Delicoş gönlümüzün giz dolu çınarlarda aradığı mutluluk
Daha dün rakı içerken gölgesinde iğdelerin
Daha dün denizlerin taşkınlığında birleştirirken duadakları
                       nasıl sevmeyiz seni
                           ovalarında sümbülü
                                                çiğdemi
                                                       yaylalarında soğuk suyu
Tarlalarında başak başak buğdayların Tanrı'ya varmasını gördükçe
         nasıl bir sevgi doğar yüreğimize bir bilsen
Bir bilsen fındık fıstık bolluğunda vurulan davulu
                bir bisen doğuştan açık olduğumuzu
Memleketim, misket misket kokan memleketim
Bir yerde uysal çocuk gibisin bir yerde
...........................................
                                            büyümüş evren
Evren evren doğa doğ çoğalışlar içinde buldum seni
         buldum seni o güzelim memleketim
            o öpülesi dudakların
                       ellerin aklığında sevdim seni
Çok sevdim
           çok sevdim acılar içinde Anadolu Anadolu!
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Bir Gün Karşılaşırsam

Bir gün karşılaşırsam
Görebilsem yosun gözlerini ayna çizgilerinde
Kilit ellerimle okşayabilirsem eğer kumral saçlarımı
Bilki acıların harman misali savrulduğu yerde
Ölüme giden sessiz gemi gibi giderim
Tüm evreni dolaşır
                     doruklardan doruklra
                     doruklardan doruklara
                                  sırtımda heybe
                                  ayğımda çarık
Yağmur yağmış topraklar üstünde yürüdükçe
                       durulmuş evrene bakıp bakıp
                       kilit ellerimi ararım
Bu benim ayna kırıklığında bulduğum sevgi
Bu benim çağla yeşilinde bulduğum erkinlik
Bu benim her secdeye kapanışımda bulduğum Tanrı
                       karayazgılı dirimim bu
                       bir yerde kilit eller misali üzgün
                       bir yerde durulmuş toprak misali uyanık
                       bir yerde savrulmuş buğday gibi yığın
Eğer sevebilirsem evreni çevremde kirmen misali
Ne ben gelebilirim yanına
                         ne de sen gelebilirsin
Uzaktan uzağa akan ırmak misali
Sonsuz sevgi sürecinde öpersem gözlerini kızar mısın bana
Küstüm otları girer mi aramıza
Kurşun kurşun gezerken bulvarda ısırgan otları
Daha dün yuvası taşlanmış kuşlar gibiydim
                                                                     bilirsin
Daha dün alnından yaralı
Bugün evren evren çoğalmak için dağ bayır ova koştum
Görmedin beni değil mi
                                       göremedin değil mi
Sevenlerin çok olsun derim sana
Bulvarda koşuşan deniz atları gibi
Artık harmanda öten baykuş misali üzgünüm
Ağlatma beni
İncitme duygusal yüreğimi
Bırak aksın Delice ne olur
                                             bırak aksın adı gibi hırçın
Çünkü ne ben gelebilirim yanına
                                             ne sen gelebilirsin
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Bir Kız Bir Erkek Mutlu

Başladı mı savaş üşük ellerin yangınında
Kar yağdı mı ince ince
Atatürk Bulvarı'nda bir kız, bir erkek
                                      elleri ellerinde
                                       gözleri gözlerinde kilit
                                       dudaklar sımsıcak
Atatürk Bulvarı'nda bir kız, bir erkek mutlu
Heeey savaşın insanları heeey bilir misiniz sevmeyi, sevilmeyi
Bilir misiniz öpüşmyi karanlığın bir yerinde
Sıcak pusatlar elinizde oldukça
O güzelim masal evrenini yumrukladıkça
Sevginin en güzel yerinde durdukça zaman
                                        asırlık çınarların gizinde
Atatürk Bulvarı'nda bir kız, bir erkek
                                        elleri ellerinde
                                        gözleri gözlerinde kilit
                                        dudaklar sımsıcacık
Atatürk Bulvarı'nda bir kız, bir erkek mutlu
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Bizim Yunus Geldi

Bizim Yunus geldi
Kapımı çaldı
Açtım
Bizim Yunus geldi
Kapımı çaldı
Açtım
Karanlık odamda iki yıldız gök kubbeye vardı
Bir çift göz gözlerime daldı
Görmeyen gözlerim gördü
Ak sakalı aklığıma uzandı
Işık ışık gözleri yüreğime vardı
Gel dost gidelim dedi
Gönlüm ooy gönlüm
Erdemin en güzel yerinde iki insan
İki dost
Tanrı'ya giden yolun önünde
Bir eli elimde bir eli yüreğimde
Bizim Yunus geldi
Gönlü gönlümde
Yıldızlar bir yandı bir söndü
Gök kubbede bir daire çizdi
Şafak gözlerin içinde iki yeşil
Yandı yandı
Gönlüm ooy gönlüm
Yan dedi yandım
Yandım
Aşkın kutsallığına vardım
Uyanışın dirilişin erdeminde bir güneş
Bana oldu eş
Bizim Yunus Geldi
Beynimi deldi
Aşkın Tanrı'ya uzanan eli
Gönlümü etti deli
Tanrı'ca sevilmiş iki insan
Gök kubbede ışık olmuş
Gönlüm ooy gönlüm
Bizim Yunus geldi
Kapımı çaldı
Açtım
İnsanlığın özünde güneş oldum.
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Boncuk Boncuk Gözlerin

Boncuk boncuk gözlerin
Yüreğime doluyor
Çıkmak için oradan
Durmadan yol arıyor

Dalga dalga saçların
Rüzgarla savruluyor
Ankara sevda olmuş
Kalpleri kavuruyor
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Çıvgın Çıvgın Yağmurdan Kaçmak

Sevi bahçelerinden erkinliği görmek istedikçe gözlerimiz
     ılgın ılgın yağmurda durmak istedikçe
               salkım salkım söğütlerin
                        selvi kavakların ucunda güneş
Ne iyi alacakaranlıkta kuduran gölgelerin
                ateşlenen yüreklerin sevgisi
Ne iyi yangından kaçmak dam dam
Ağaç kovuklarında kaçak seviş
              ağaç kovuklarından kurtuluş
Ne iyi, düven düven çoğalış ak başaklar üstünde
               korkunç kargaşanın dışında erkinliğin urbasını giymek
Sabahların aşk dizisinde kutlamak mutluluğu
                                                                  ne iyi
                                                                      ne iyi
Çıvgın çıvgın yağmurdan kaçmak
             aylak ikindiler üstüne düşen gün ne iyi
Ne iyi dirimin evriminde göz göz çoğalış
              sevmeyi sevilmeyi
                      öpüşmeyi öğreniş ne iyi
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Eğer İnsan Kendisini Bilirse

Oğlum Arif Taner ÇAKIR’a

Eğer insan kendini bilirse,
Tanrı’yı bilir.
Eğer insan Tanrı’yı bilirse,
Kendini sever.
Eğer insan kendini sevmezse,
Sapkın olur.
Eğer insan sapkın olursa,
İnsanları rahatsız eder.
Eğer insan, insanları rahatsız ederse,
O insanın yüreği taş olur.
Eğer insan sevgisiz, bilgisiz olursa,
“Savaş davuluna benzer.
“Eğer insan sesi çok, içi boş olursa,”
Ne kendini tanır, ne insanları tanır.
“Eğer insan kendine dost olursa,
İnsanlara da dost olur.”
“Eğer insan uyuşursa,
Dost düşman olur.”
“Eğer insan düşman olursa,”
“Düşman da canavar olur.
Eğer insan kendini sevinçli ve iyi hissederse,”
“Yaşamdan zevk alır.
Eğer insan dikkatini işine verirse,
Enerji oraya akar.
Eğer insan mutlu ve sağlıklı olmak isterse,
Beynini yönetmeyi öğrenir.”
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Eğer İnsan...

Eğer insan sık sık kınanırsa,
O insan başkalarını kınar
Eğer insan başkalarını kınarsa,
O insan daima kavga yapar.
Eğer insan kavga yaparsa,
O insan yalnız kalır.
Eğer insan yalnız kalırsa,
O insan daima itilir kakılır.
Eğer insan itilip kakılırsa,
O insan alay konusu olur.
Eğer insan alay konusu olursa,
O insan utancı öğrenir.
Eğer insan utancı öğrenirse,
O insan hep başkalarını suçlar.
Eğer insan başkalarını sık sık suçlarsa,
O insan hoşgörüden uzaklaşır.
Eğer insan hoşgörüden uzak kalırsa,
Ne almayı ne de vermeyi öğrenir.
Eğer insan ne almayı ne vermeyi öğrenirse,
O insan dostun acı sözünü dinler.
Eğer insan dostun acı sözünü dinlerse,
O insan ya doğru yolu bulur, ya da eğri yola sapar.
Eğer insan eğri yola saparsa,
O insan güvensiz insan olur.
Eğer insan güvenirse,
O insan dostun sesini dinler.
Eğer insan dostun sesini dinlerse,
O insan başkalarından beğeni görür.
Eğer insan başkalarından beğeni görürse,
O insan sevmeyi öğrenir.
Eğer insan başkalarından ilgi görürse,
O insan sevgiyi kalben sezer.
Eğer insan sevgiyi kalben sezerse,
O insan kucak dolusu sevgi bulur.
Eğer insan sevgi bulursa,
O insan kısaca insan olur.
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Ellerimi Verin Ellerimi

Ellerimi verin, verin ellerimi
Çizsin resim resim evreni
Mutlu yaşasın çocuklar bu dünyada özgür, çağdaş
Umuda açılsın özler
Baksın aydınlık dolu gökyüzüne
Çağdaş yaşama ulaşsın.

Ellerimi verin, verin ellerimi
Yazsın sevginin, sevilmenin özünü
İnsan sevgisiyle coşsun çocuklar
Sevgisi beynimize göz, yüreğimize öz olsun.

Gözlerimi verin, verin gözlerimi
Aydınlansın, evren, insan
Uzansın iyiliğin, güzelliğin aklına
İnsanın insana sevgisi
Silsin gönüllerden kavgayı, kini.

Gözlerimi verin, verin gözlerimi
Yaşamın en güzel yerinde dursun zaman
Koşsun çocuklar bilime, barışa
Dünya ile kucaklaşsın
                               gibi alsın yağmuru gözlerine
                               gibi Atatürk'ü
Sona ersin ışıksız geceler

Mutlu yaşama yönelsin
Bir dünya kursun çocuklar
Barış güvercinleri uçsun
Türkiye'mden dünyanın her yanına

Bir güneş doğsun yeniden
Her biri Atatürk olan çocuklar
Umudun, sevginin öncüsü olsun

Bana gözlerimi verin diyorum
Sabah güneşi düşmüş ovaları görsün
Gövem gövem yeşeren ekinleri

Gözlerimi verin diyorum
Kara bulutlar gelmesin yurduma
Sönmesin güneş, sönmesin hiç
Dalgalanan bayrağım gökyüzünde özgür, bağımsız

Verin gözlerimi verin
Görmek istiyorum Türkiye'min Atatürklerini
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Gençlik Güneşi Isıtır İnsanı

1
Güneş ısıtır
Ay ışıtır
Gençlik güneşi ısıtır insanı
Yağmur ıslatır
Yel estirir
Bahar gevşetir
Gençlik güneşi ısıtır insanı

2

Evimiz şenlenir
Domur gözler sevdalanır
Çoluk çocuk aklanır
Gençlik güneşi ısıtır insanı

3

İyiler sevilir
Güzeller beğenilir
Söğüt dalında durulur
Gençlik güneşi ısıtır insanı

4

İnsan
Sevgi
Toprağın yüreğinde açılan güller
Çiğdemler
Sümbüller
Dalların özünde
Çağın güzelliğinde gezinen yıldızlar
Güneşi gönlünce içen baharlar
Gençlik güneşi ısıtır insanı
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Göğsümde Taşıdığım Ateş

Göğsümde taşıdığım ateş
Önce benden yanaydı
Savaş onu kopardı götürdü uzaklara
İnancın eridiği bir ortamda

Sevgi açsın diye bahçemde
Günlerce aylarca yıllarca bekledim
Sonunda ay ışığı sızdı
Karanlığın derinliğine doğru
Açtım hemen kapıları pencereleri ardına dek
Önce Canlar geçti önümden
Sonra da Mustafa Kemal

İçim içime sığmadı o an
Gün ışığı eksilmedi penceremden
Tersine çoğaldıkça çoğaldı ateş, yel, toprak ve su
Sonunda Tanrı’nın yarattığı evren
Girdi yüreğime usulca

Turgut Çakır
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Gözlerin Karanlığa Asılmış Hatice

Gözlerin karanlığa asılmış Hatice
Gökle yerin birleştiği yerde sen
Güneşin karanlığa vurmasını bekledin
                yalınayak bu karda kışta
                            kundurasız
                                    üşümedin mi Hatice
Bak kar yağdı
                    kar yağdı beynin üstüne
                            beyin yalın çıplak
Bak kar yağdı saçlarına
           kar yağdı şakaklarına
Soğuk bir duş almışsın belli yazın ortasında
                 karanfil gözlerin yerde
                 yanakların inadına sarı
                  gözlerin inadına nevruz
                  kır çiçekleri mi topladın Hatice
Ağlamışsın Hatice
            sen kundurasız
            akşamın asıldığı yerde
            bütün gözler sende
            dut gözlerin bende
İnsanların kovalamaç oynadığı caddede
            gözlerin asılmış karanlığa
                 kar yağmış yüreğinin doruğuna
                 doruk hırçın
Irasız olmak büküyor belini belli
Vursam diyorssun gökyüzünü
                     yumurukların en güzelinden
                     en güçlüsünden
                     en canlı yerinden
                     vursam kötülüğü
Kaçışan insanların bir derdi olmalı
                     kar yağarken bulvara
                     karanlık bir köşede
                     iki gölge biir olmalı
                     öyle değil mi Hatice
Aaah benim kara yazgılı insanların Haticem
Neden asılmış gözlerin karanlığa biliyor musun
Biliyor musun suskun saat gibi viskinin tadını
Bilemezsin
Durmuş saat gibisin çünkü, bozuk saat gibi hırçın
Akşam yüreğinin en canlı yerinde bir sızı
Suskunluğunda buldu bizi
Yalnız değilsin fakir kızı
Bak gökyüzünde mum yaktım senin için
Bir idik iki olduk
İki idik üç dört beş
Derken altmış beş
Kurduk bir kooperatif
Çalıştı rotatif
Okula gitmeli dedin
Bu senin hakkın
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Aç sahife sahife kitapları
Oku ilk harfi Atatürk'ü
Uzunca dudaklarından otobüs durağına uzanan sevgin olmalı
Karanfil yanakların
            ellerin ayakların
             ak göğsünde bir çizgi
Yalnız değilsin Hatice
Artık üşümemelisin titrememelisin
Durdu utancından zaman bak
Durdu yazın en güzel yerinde
Bir yudum viskinin tadında toz pembe evren
Islandı yağmurda ten
kırmızı yatak döşek
                bulutlar kartal gibi
                                 şimdi ne edek
Yürekleri vurdu kurşun
Karaciğer delik deşik
                 akciğer beşik
Gökyüzüne asılmış gözlerin Hatice
Gök ağladı ben ağladım
Yer ağladı ben ağladım
Kan gitti beynime geldi
Beynimden Aysel'den Hatice'den
Bir haber aldım evrenden
                   gökteki yıldız
                   doğadaki alaz
                   viski bardağında buz
Senin gözlerin dönüyor Hatice
benim mavilerim
   Kızılay'dan Çankaya'ya
                  Çankaya'dan Kızılay'a
Dönüyor gözlerin
Dönüyor başın ve bir şarkı söyler dilin
Dünya bana dar
Bir sevdam var
Derin bir sevda
Kıpır kıpır yüreğimde
Aradım çocukluğumu meydanda
Buldum mu bulamadım mı bilmem ama
Kimse izlemesin bizi
Ayırmasın ikimizi
Bu nasıl sevda
Yaktı kavurdu bizi
Kül yığını aralandı
Kara bulandı bir sigara
Kara bulandı viski,
                      ekmek, şeker, kahve
.................................
Ardında gözlerin kara
Durma da ara
Yeryüzü gökyüzü dudak dudağa
Gök yarılmış yere inmiş
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Vurmuş karanlığı güneş
Azgın kurtlar aralamış kapıyı
Üzülme Hatice
Nasıl olsa soğuk bir duş aldın
Mikrop senin yüreğinde yuvalanmış
Acımasız iklimler yıkamaz seni
Kundurasız oldukça
Sen böyle yaşadıkça
Ölüm senden kaçmış sen ölümdem
Bütün gözler sende
Karanlığı yen de
O zaman gel yanıma
Dün görünce seni soramadım
Anan yok mu baban yok mu
Bu saatte sen yalnız
Azgın kurtlar görmesin yalnız
Oyun çağın çoktan geçmiş
           büyümüşsün
           bulvarlar mı büyüttü seni
           değirmen taşlarında kafan
           un yerinde bir avuç kan
           bir incecik sızı
           üzülme fakir kızı
Bulvarlar mı büyüttü seni
   viskinin tadında
          rakının akında
    kurtlar inmiş dağdan bayırdan
                 görmesin ikimizi
                      gir içeri hemen
                            kıskanırım gözlerinden
Gel bacım
Yalnız değilsin artık
Bir idik iki olduk
İki idik üç dört beş
Derken altmış beş
Kurduk bir kooperatif
Çalıştı rotatif
         gözlerin ışık
         gözlerin yağmur
Van Gouh'dan selam getirmiş olmalı
       ya saçların şakakların
            karanfil yanakların
Bak kar yağdırdım ince ince
Gökyüzü üstümüze inince
Umurumda mı dünya
Bulutlar arasından arayalım dünü
    dirimin özgürlüğünü
Yağmurda duralım seninle
Bırakın deli desinler bize aldırma
Berekettir yağan üstümüze
Üzülme artık sevin
Senin de var bir evin
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Oyun çağın çoktan geçmiş
Yenice farkettim bunu
      karanlık bir köşede
      iki gölge bir olamlı
Öyle değil mi Hatice
Bir idik iki olduk
İki idik üç dört beş
Derken altmış beş
Kıurduk bir kooperatif
Çalıştı kooperatif heey heeey
kara

Turgut Çakır
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Gözlerin Neden Yeşil

Gözlerin neden yeşil
Yosundan mı aldın rengini
İlk yazdan mı
                     yoksa ısınmış toprak
                                                       ısınmış denizden mi
Şu yeşil gözlerinden akan ırmak olmasa
                      şu yenice giysilerin
                      belki sevmezdim bu kadar
Sevmezdim zambaklar bile küserdi
                      çiğdemler bile
Şu kuru pınarların coşkusu içinde buldum seni bilirsin
Buldum güzelliğini
                       güzelliğin evreni aştı
                                                 güzelliğin Tanrı'ya ulaştı
Zambaklar bile sevincinden türküler söyledi inan
Toprak kokan avuçlarında olmak ne güzel
                       ne güzel seni sevmek
Yeşil giysilerin içinde evreni dolaşmak bir bir
Tüm şarkılar içinde sevişmek
Bu benim aşkım
                           bu senin aşkın
Ne sen bilirsin bunu
                                   ne ben
Mektup yazarınm Delice'den hemen
Bu nasıl yazış
                     bu nasıl bakış
                                             mektup mektup
Bu nasıl seviş
                        toprak toprak
                                             çimen çimen
Başaklar uzatmış başını Tanrı'ya
Sen, bu başaklar arasında evren
Güneş gibisin
Güneşten mi aldın sıcaklığını
                                               böyle ılık ılık yüreğimden akan sevginin
                                               sardığı akşam
Yaşamak ne güzel
                        ne güzel
                                    ne güzel

Turgut Çakır
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Güler Yüzlü Tatlı Dilli Olma

Eğer insan güler yüzlü, tatlı dilli olursa,
İnsanlar için huzur kaynağı olur.
Eğer insan insanlar için huzur kaynağı olursa,
İnsanlar için güven kaynağı olur.
Eğer insan insanlar için güven kaynağı olursa,
Onlardan sürekli iyilik bekler.
Eğer insan sevimli insanlardan iyilik beklerse,
Onların dostluklarına içtenlikle inanır.
Çünkü, insanların tek amacı yaşamaktır.
Eğer insan yaşamak isterse,
Yaşadığı sürece yaşamak için var olur.
Eğer insan yaşamak için var olursa,
İç dünyalarında yarattığı bunalımlardan kurtulur.
Eğer insan iç dünyasınd yarattığı bunlımlardan kurtulursa,
Güler yüzlü, tatlı dilli olur.
Eğer insan güler yüzlü, tatlı dilli olursa,
İnsanları kırmamaya çalışır.
Eğer insan insanları kırmamaya özen gösterirse,
İnsanlar tarafından sevilir, sayılır.
Eğer insan insanlar tarafından çok sevilirse,
Kendine güzel bir dünya kurar.
Eğer insan kendine güzel bir dünya kurarsa,
Hayata daha çok bağlanır.
Eğer insan hayata çok bağlanrsa,
Yaşadığı sürece mutlu olur.

Turgut Çakır
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Hayat Umutla Dolu

Hayat umutla dolu
Bilmelisin sen bunu
Sevmelisin delice
Unutmadan sen beni

Unutursan ağlarım
Aşkın ile yanarın
Silinmez hatıranla
Her mevsimde yaşarım

Turgut Çakır
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İki Kumru Öldü

1
Bir sabah vakti
İki kumru bir ışık gibi düştü
Gözlerimle can verip diriltmeye çalıştım onları
Yazıklar olsun bana
Hiçbir şey yapamadım
İki kumru öldü
Göz göre göre can verdi içimde gülen sevgi

Güzeller güzeli ömrüm
Tutsak oldu acılara, tasalara
Sokak lambaları gitti gözlerimle çok uzaklara
Ölüp ölüp dirildi içimde büyüttüğüm sevgi
Öte yanımsa hiç dirilmedi

2

Sabah evden çıktım
Yarı aydınlık dar bir sokağa saptım
İki kumru kollarıma dokunup geçti önümden
Uykususz gecenin sabahında yorgun yüreğime oturdu
Hiç ses vermeden, konuşmadan benimle

Herkes uyandı uykudan
Bir ışık düştü Ankara üstüne büyükçe
Ankara bir gök gürlemesi ile coştu
Kıvrılıp giden daracık yollar
Sevince dönüştü birden
Aydınlığın yolunu gördü kapalı gözler

Bulutların ıslattığı toprak
Gece yarısı bir başka aydınlığa filizlendi
Bir ışlık daha düştü Ankara üstüne
Bayrağımın gözlerini okşadı yaşam
Güşlüşlerin sevgiye dönüştüğü yerde
Çektim sevgi ipini, kocaman
Şimdi sevgi örüyorum
Ünlü Ankara çiğdemleri ellerimde

Turgut Çakır

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşte Aklığım

İşte aklığım
İşte sıcklığım
İşte beynimin güneşi
Yüreğimin ateşi
İşte aklığımla arınmış bütün güzelliğiyle Ankara
Açmış anaç ışıklara gözlerini
Uzamış dal boyu başaklar
Bu benim sevgim
Bu senin güzelliğin, yüceliğin
Yalap yalap yağan yıldız gibisin Ankara
Ekin tarlasında giyinen toprak misali ak
Beynimde doğrdu şafak
Ankara Kalesi, iyinin, güzelin düşüncei
Çevrildi sonra yaşamın düğmesi
Uzaya giden katarlar gibiydi sevgim
Albayrağımsın güneşim
Sevdam memleketim.

Turgut Çakır
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Karşı Dağda Bir Işık Var

Zaman zaman içinde
Zaman içinde insancıl bakış
Zaman içinde büyüyen ağaç
Güneşte ısınan suya benzer.

Zaman içinde akıl
Zaman içinde erdem
Zaman içinde görkemli bakış
Özgün mavilere benzer.

Karşı dağda bir ışık var
Kekikli, çiğdemli ovalar düşünür
Işıkların dirilen yıldızları
Eğriova'nın yeşiline benzer.

Karşı dağda bir ışık var
Gündüzü geceyle örter
Üzüm bağları, göveren ekinler
Güneşin gözlerine benzer.

Karşı dağda bir ışık var
Özgürlük bayrağının yüreğinde oynaşır
Çubuk Barajı'nın yüreğindeki su
İnsanın coşkusuna benzer.

Gözlerin gözlere uzandığı su
Gölbaşı'nın yuvasına ulaşır
Yaprağın yaprağa değdiği el
İnancın, güvenin bağına benzer.

Karşı dağda bir ışık var
Her yanı kandillerle donanır
Altın güneşin ısıttığı toprak
Rızık arayanların aklına benzer.

Karşı dağda bir ışık var
Zaman içinde iğdelerden geçer
Zaman içinde evrene sığmayan gönül
Dirilen insanın özüne benzer.

Gönül sana güzel denince
Kazancın büyüme zamanı gelir
Aklın peşinden erkince gidiş
Bayrağımın göklere çıkışına benzer.

Karşı dağda bir ışık var
Gülüşü insanın aklını aşar
Yücelen Atatürk'ün özgün bakışı
Anadolu'nun beynine benzer

Turgut Çakır
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Kıbrıs Güneşimiz Olsun

Gök yanar alaz alaz

Elleri ayakları toprağa gömülmüş çocuklar
Uzanmış sırtüstü bedenleri
Gök yanar alaz alaz
Çocuklar analar babalar üzgün
Bir daha uyanmayacak uykunun yüreğinde
Ölümün sonunu bekler
Gözler konuşur bir sabah vakti
Avuçlar yanar güneşten gönüller yanar
Bir sabah vakti
Toprak yanar alaz alaz
Derin bir karanlık martıların yüreğinde
Ak ışıklar mavilerde yiter
Kucak kucak öpüşen Türklerin gönlünde
Deniz ağlar, gök ağlar, bülbül ağlar
Bir umudun bir bekleyişin öfkesinde durur zaman
Ufukların rengine bakıp karanlığı aralar.

Akşam karanlığında yaşama sevinci

Ufuklarda karanlığı aralayan ışıklar
Karanlık bulutların rengine ulaşır
Ağarmış saçların soluyan dudakları
Yaşamın yüreğine su getirir
Lacivert gözlerde gölge
Issız kıyılarda dalgaların ezgili sesi
Özgürlüğü anımsatır
Beyinlerde düşünceler gizlenir
Durulan denizin yüreğinden bir akıl geçer
Gözlerimizde çakmak çakmak yangın
Akşam karanlığında dolunay ışıkları
Umudun sevinci olur.

Gözleri var özgürlüğün

Gözleri var özgürlüğün
Elleri var
Kuşlar türkü söyler yeşil bahçemize
Sıcak bir umut mavilere durur gülleri dolaşır
Kapıdağı’nda doğan güneşin görkemli bakışı
Yeşilin ardından gelen mavilere açılır
Yanıbaşımızda girip çıkan arıların türküsü
Bir yapraktan bir çiçeğe yaşamı götürür

Maviler ortasında güçlü varlık

Allaşan bir renkti bu gözlere dolan
Maviler ortasında güçlü varlık
Özgecil bakışların ortasında Kıbrıs
Tanrılar egemenliği var burada
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Laleli Çeşmesi’nden akan suda bir güç
Hazreti Ömer Türbesi’nde güçlü varlık
Lefkoşe sokaklarında Atatürk
Çakmak çakmak yanan gözlere ışık olur.

Cafer Paşa yerinden kalkmış

Cafer Paşa yerinden kalkmış
Bakmış ki torunları suyundan içer
“İçin begler, için bu özgürlük suyudur
Bu enginlere sığmayan Türk’ün suyudur, için!
Utku bu sudan içenlerindir,”demiş.
Ve Canbulat Burcu’na dikmişler albayrağı.

Barış güvercinleri uçuyor

Barış güvercinleri uçuyor
Pırıl pırıl bir gök altında
Türk’ün gücü evreni aşıyor
Zümrüt gibi yeşil var gönlünde
Aşıyor denizleri, Beşparmak Dağları’nı
Söylüyor barışın, özgürlüğün türküsünü
“Dağ başını duman almış
Gümüş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar
Yürüyelim arkadaşlar.”
Şimdi dudaklarda vatan türküsü
Gözlerde sevincin öyküsü
Dallarda kuşların bitmek bilmeyen sevdası.

Türkiye’de doğan güneş

Türkiye’de doğan güneş
Kıbrıs’a eğilir
Marmara’nın o ak köpükleri
Kıbrıs’ın yüreğini dolaşır
Erdek’te bir çocuk eli açılır mavilere
Tuzlu suyun serinliğinde bulur sıcaklığı
Girne’de bir çocuk eli
Çakıl taşlarına yazar özgürlüğü
Düşünceleri vatanın gönlünü dolaşır.

Asmalardan toprağa su yürür

Asmalardan toprağa su yürür
Ağaçlar kımıldanır dalları gülümser
Denizin ak köpüklerinde bir sevinç görülür heey
Dumanı tüter yine bacaların
Yeniden doğan çocukların, büyüyen insanların
Gönlünde al bayrak dalgalanır
Sürülmüş toprağın sıcak nefesi
Çakmak çakmak yanan gözlerin özlemi olur

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dalgalanan bayrağımın kutsal bakışı
Türk’lerin simgesi olur
Çalışan insanların alın teri
Ekilmiş tarlaların yüreğine dökülür
Sancak gibi açılır özgülük gülü
Lefkoşe’de doğan güneş ışık ışık saçılır
Yeniden filiz sürer ağaçlar büyür, çocuklar
Çehrelerde yepyeni bir akıl bırakır
İki güvercin yan yana uçuşur gözleri zeytin
Kanatları ak göğsü barışın simgesi olur

Denizi gördün şimdi oğlum

Avuçlarına aldığın su deniz oğlum
Bak mavi gözlerinle mavilere
Sonra gir denizin yüreğine
Gir ki seslensin Girne’den, Magosa’dan çocuklar
Sonra gün insin sandallardan
Avuçlarına aldığın su deniz oğlum
Bak Marmara’nın gözlerine
Bak Avşa’ya
Bak ki martı kuşları selam getirsin Girne’den
Bak oğlum güvercinler dizi dizi olmuş
Turnalar bayram yapıyor
Gir korkusuzca denizin yüreğine
Öp vatanın yüreğini özgürce.

Turgut Çakır
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Mutluca

Vur arabacı kamçıyı
Ayşe'n, Hasan'ın, Fatma'n
Dudu'n bekliyor
Vur arabacı kamçıyı
Tarlan yeşersin
Dağlar, bayırlar, ovalar
Kırlar yeşersin
Koyunlar kuzular meleşsin heey

Vur arabacı kamçıyı
Ezgin tükensin
Yarasalar, leş kargaları ölsün
Yolların ağarsın

Vur arabacı kamçıyı
Varmalısın ak günlere
Menevşe gözlün
Dudu'n
Kucak açmış mavilere

Vur arabacı kamçıyı
Tarlan bereketli olsun
Sabahlar dolusu gün girsin pencerenden
Işık ışık olsun

Vur arabacı kamçıyı
Varmalısının yıldızlara
İnsanca yaşamın başlasın
Mutluca hey heey

Turgut Çakır
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Nasıl Büyür Kasımpatıları

Nasıl büyür kasımpatıları, ebegümeçleri şimdi nasıl
Atomun patladığı yerde yeni bir canlı düşünmek ne güzel
Bağıran bağıran insanlar gezer, dost dost diye bilirsiniz
Bilirsiniz ülke ülke gezer
                                        gönül gönül hey
                                        sonra pınar pınar akar
Ooooy canlar
                     insanlar ooooy
Tuğla gibi pişmek ne güzel
                                              ne güzel Mevlana gibi dönmek

Mevlana hey Mevlana
Dönerim yana yana
Önce Tanrı Muhammed
Sonra aşıkım sana

Turgut Çakır
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Ne Güzel

Bir yerde alkış alkış sesler duyulur
Bir yerde boğum boğum boğulur
Bir yerde aşk en güzel şey
                                             bir yerde acı
Nasıl anlatsak nasıl penceremizde kümeleşen kuşları
                                             serçeleri
                                                            bülbülleri nasıl
Nasıl anlatsak Kuğu Gölü'nü
                                               parkını nasıl
Kuğular yüzerken bir başka sevi getirmekte
Bir başka sevi kuşların ötüşünde
Çisil çisil
               ılgın ılgın yağmurun toprağında bahar
               filiz filiz
                          çiçek çiçek
                                            tohum tohum
                                                                 meyve meyve çocuk heey
Bir başka sevi canlıların içgüdülerinde ayrı bir güç
                 kırlangıçlarda
                                       güvercinlerde
                                                             martılarda
İnsan insan yaşamak kadar güzel, varolmak kadar hoşnut ne var ki
                 dost dost büyüyen
                                               memleket memleket çoğalan sevi
                                                                                                        ne güzel
Ne güzel şey yaşamak

Turgut Çakır
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Ne Var ki

Özlemle beklenilen başaklar var ya
Merdiven merdiven göğe yükselen
İnsan insana vardıkça güzelmiş meğer
Bulvar bulvar çoğaldıkça mutlu bilirsin
Hele uzattıkça başaklar başını Tanrı’ya
Umulmadık akşamların tüten bacasında
Bir sevinç olmalı bu elli yıl ilerisinden gelen
Bir mutluluk
İnsanın insana varması kadar güzel
İnsanın insanı sevmesi kadar hoşnut
Bir merdiven, bir merdiven daha çıkmak var ya
Son yazın giysileri kadar iyi
Dökülen her yaprağın bir umudu olmalı
Yeniden evrene açılan gözlerin
Evren o kadar büyük
Tanrı inancı var oldukça daha daha başka güzellikler
Daha daha iyi insanlar bulursun
Her açılan elde
Her uzayan başakta
Daha başka umud
İnsanın insana yaklaşması kadar hoşnut
Doğması kadar iyi ne var ki
Ne var ki iyiden, güzelden yana.
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Özgür İnsan Olma

Eğer insan her zaman ve her yerde heyecanlanırsa,
Herhangi bir yerden gelen uyarı yüzünden sarsılır.
Eğer insan herhangi bir yerden gelen uyarı yüzünden sarsılırsa,
Tinsel varlığının dengesi bozulur.
Eğer insanın tinsel varlığı bozulursa,
İnsanları gözünde çok büyütür.
Eğer insan insanları gözlerinde büyütürse,
Onların kendinden üstün olduğunu düşünür.
Eğer insan insanları kendinden üstün olduğunu görürse,
Yaptığı işlerde başarısız olur.
Eğer insan yaptığı işlerden başarısız olursa,
Kendine olan inancı, güveni sarsılır.
Eğer insanın inancı, güveni sarsılırsa,
Hoşa gitmeyen işler yapar.
Eğer insan hoşa gitmeyen işler yaparsa,
Yaşadığı sürece yapması gereken ödevlerinden uzaklaşır.
Eğer insan yaşadığı sürece yapması gereken ödevlerinden uzaklaşırsa,
İnsan bu ödev yüzünden hayatta yalnız kalır.
Eğer insan bu ödev yüzünden yalnız kalırsa,
Mutlu bir insan değil, sürekli mutsuz insan olur.
Eğer insan sürekli mutsuz olursa,
O insan ne olgunlaşır ne de ermiş insan olur.
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Seni Görünce

Eşim Münüre Güngör ÇAKIR’a

Seni görünce
Koştum çiçek bahçesine
Yağmur yağıyordu ince ince
Önce seni ıslattı sonra da beni
oooy anam oooy
gel de aşka doy
Güneş doğsa dedin
Ne tatlı dilin varmış
Yücelerden yücelere bir güneş doğdu
Bilecik’ten Afyon’a uzandı
oooy anam oooy
gel de dirime doy
O zaman gördüm yeşil gözlerini
Tuhaf bir duygu sardı bedenimi
Yağmur yağdı yine
Güneş doğunca yücelerden
Gençliğim geldi aklıma o an
aah o gençlik aah o gençlik
gitti çok uzaklara

Yüreğim burkuldu birden
Bu nasıl sevda yaktı yandırdı beni
ooy anam ooy
gel de yaşama doy
Yaşlı gözlerim okşadı gözlerini
Sarı çiçekler arasında seyrettik Afyon güneşini
sen yaşlı ben yaşlı
elimizde birer baston
Ilgın ılgın yağmurun gözlerinde bahar
İnsan insan yaşamak ne güzel
Ne güzel haykırmak seviyorum diye
sen yaşlı ben yaşlı
elimizde birer baston
Gözlerimizde güneş
Ruhumuzda sevgi ışığı
Ne güzel şey çocuklar çocuklar heey

Hayat umutla dolu
Bilmelisin sen bunu
Sevmelisin delice
Unutmadan sen beni

Unutursan ağlarım
Aşkın ile yanarım
Silinmez hatıranla
Her mevsimde yaşarım
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Seni Görünce Ankara

Akşam
Batınca yüreğime bir diken
Sevgi derken sarınca acı bedenimi
Gidiyor insan olmanın tacı uzaklara
Ardından bir damla gözyaşı
Güneş gözlerim titreyince birden
İçimde uçuşan kuşlar üzülüyor
Çiçekli tenha yolda yalnız
Soğuk rüzgarlar sarınca bedenimi
Nedense Sakarya gibi doluverdi gözlerim

Şimdi karanlık yolda yalnız
Yoklukla varlık arasında
Acıdan kıvranan titrek yüreğim sessiz
Yalnızım artık yalnızım heey yalnızım

Tek dostum var sıcacık çay
Gökte belirdi yıldız ay
Belki son umut ışığıydı bu
Gözlerime dolan aydınlık

Avuçlarımda ay ışığı
Yüreğimde Ankara özlemi
Bu nasıl sevda yanıyorum heey yanıyorum
Acı bir sevinç gözlerimde
Bir damla gözyaşı yüreğimde
Bekliyorum heey bekliyorum
Ve yanıyorum içerimde Çankaya
Papazın Bağı, Kuğulu Park, Cebeci
Deli dolu yürüyorum gece
Yürüyorum heey yürüyorum

Hey Heey bu nasıl sevda
Bu nasıl tutku anlamadım gitti
Gidince avuçlarımdaki karanlık
Zamanı yakalıyorum Karanfik Sokakta
Can var avuçlarımda şimdi toprak, su
Kor var yanıyorum heey yanıyorum
Özlemle baakıyorum Ankara ışıklarına
Kocatepe'de yükselen ezan sesinde
Uyanıyorum
Sabah
Yeni bir gün başlıyor seni görünce Ankara
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Seninle Doğan Güneş

Karşımda bir anıt var
Gözlerime dolan
Beynime akıp giden
Bir anıt
'Türk, Öğün, Çalış, Güven...'
Ne umdumsa buldum, seninle doğan güneşte
Ellerim kalem tuttu
Gözlerim kitap okudu
Beynim sürekli bir bayrak açmakla meşgul
Türk olmanın kıvancını yaşadım
Onurluyum
Seninle doğan güneşte ışık oldum
Heey koca Türk
Atatürk
Her nereye baksam seni düşünürüm
Senin yüceliğini, büyüklüğünü gördükçe
Gözlerim çakmak çakmak yanar.
Bu düzensiz dünyaya düzen getirdin
Bu akılsız yaşama akıl verdin
Yok olmanın eşiğinde iken
Akıl oldun
Sonra açtın gözlerini Anayurd'a
Ve mavilerinle alaz alaz yaktın düşmanı
Özgür olmanın güvencini verdin Atatürk
Seninle doğan güneşte Dikmen ışık ışık yandı
Ankara dünyaya açılan pencere oldu da
Varlığımıza akılca bir güç
Yenice bir yaşamın önderi oldun
Bir öndersin
Güçsün
Unutulmaz bir akıl
Ve bir dahisin Atatürk
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Sevgi

Eğer insan segi ile beslenirse,
Sevgi güçlenir.
Eğer sevgi güçlenirse,
Dostluk başlar.
Eğer dostluk başlarsa,
Bir ruh iki beden olur.
Eğer dostluk iki bedende yaşayan ruh olursa,
İki ruhta yaşayan bir beden olur.
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Sevgi İnsan Olmktır

Kızım Berfü Kıymet ÇAKIR’a

“Eğer insan rüzgara hazır olursa,
Korku yok olur.
Eğer insan rüzgardan sarsılırsa,
Ömrü giderek kısalır.
Eğer insan rüzgardan ölürse,
Sevdiklerinden uzak kalır.
Eğer insan rüzgarda huzurla uyumayı bilirse,
Tanrı’ya yüzünü döner.
Eğer insan yüzünü Tanrı’ya çevirirse,
Gerçek sevgiye ulaşır.
Eğer insan sevginin ne olduğunu bilirse,
İnsan olur.”
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Sus Kavaklı Dağı Sus

Sus Kavaklı Dağı sus, konuşma n’olur
Süveri Deresi türkü söylüyor
Aşkın anam yüreğim yakıyor
Seni gidi Kavaklı, Kavaklı Dağı
Yaktın yandırdın beni Kavaklı Dağı
Sus Kavaklı Dağı sus, konuşma n’olur
Elma ağacı özünü arıyor
İnsan ömrü anam yalanla eriyor
Seni gidi Kavaklı, Kavaklı Dağı
Yaktın yandırdın beni Kavaklı Dağı

Seni gidi Kavaklı, Kavaklı Dağı
Yaktın yandırdın beni Kavaklı Dağı

Sus Kavaklı Dağı sus, konuşma n’olur
Çay kuşum oyun oyun oynuyor
Kar sesinde anam sümbül uçuyor

Seni gidi Kavaklı, Kavaklı Dağı
Yaktın yandırdın beni Kavaklı Dağı
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Şamar Oğlanı

Yüreğine kara dikenler mi battı
Böyle kızarmış ekmek misali gözlerin
Ormanlarda vurulmuş kuşlar misali ölü
Hani denizlerin vardı
                            engin
                                      mavi
Hani bahar açılan yediveren güllerin
Bir bulut, bir yağmur, bir güneş misali
Gövem gövem yeşeren ekinlerin vardı
Oysa ürkek sevgilerin kirmen kirmen dönüğü meydandasın
Sevmesini unutmuş insanlar gibi bedbin
Yumrukların savruluğu meydanda topaç topaç dönmekte yüreğin
Sen şamar oğlanı mısın
Sen şamar oğlanı mısın
Neden saçların ıslak, ürkek yağmurlarda mı durdun
Yoksa esrik doruklarda mı
Bayırlar çıkmakla biter mi sandın
Her iniş ve çıkışta bulduğun rüzgarlı tepelerde aradığın neydi
Yoksa yoksa sen şamar oğlanı mısın
                                rüzgar vurur
                                                   dolu vurur
                                                                  yağmur vurur
                                                                                       insan vurur
Her dönüşte yine bir kuşun, bir insan, bir kurşun, bir insan
Ve göğsünde derin bir iz
Sen şamar oğlanı mısın
Sen şamar oğlanı mısın
Çakır dikenler misali battıkça yüreğin
Küstüm otları bulut bulut yol yol
Küstüm otları bulut bulut yol yol
Bu geliş, bu kaçış, bu dolu dolu vuruş
Gövem gövem ekinlerin üstünde güneş
Nedir senin çektiğin
Nedir senin çektiğin
Sen şamar oğlanı mısın
Sen şamar oğlanı mısın
                                   her gelene eğilen
                                   her davula vurulan
                                   davula inen tokmak misali
Sen şamar oğlanı mısın
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Tanrıca

Bir gök indi başımıza
Mavice
Başaklar üstünde ak bulutlar dolaştı
Yağmur yağdı
Ilgınca
Çıplak kayalar, tepeler ışıdı
Doğa ışıdı
Sen'i görünce heey koca Türk
Atatürk
Evren ışıdı
Tanrıca
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Tepedeki Güneş

Güneş bir Perşembe tepemizde duruyor
Bakıyoruz hep güzelliğine
O güzelim iyiliğin aklığına uzandıkça
Aldığımız Nar
Beynimize göz oluyor
Ellerimizle kalem tuttuğumuz günün bütününde
Evine dönen insanların kocaman yorgunluğu
Tepedeki güneşin ağır ağır çekilişinde
Usul usul azalan yorgunluk
Çocukların ongunca gülüşlerinde
Güneşin çekilişi gibi gidiyor
Özlediğimiz çok yönlü görkemli yaşam
Nar bereketinde yenilen ekmek dua oluyor
Bir sevgi bir ongunluk
Dolanıyor sade yaşamın yüreğinde
Ve göz göz çoğalan düğün oluyor
Tepedeki güneşin sıcaklığında büyüyen başaklar
Kocaman elleriyle güneşi alıyor avuçlarına
Bir yağmur düşüyor çisil çisil bir yağmur
Aydınlığa yazılan yazılarda tüm iyilikler
Kuşanmış insanları bekliyor
Gün Perşembe
Gözlerimize yağan yağmur gibi akıp giden ırmak
Ağaçlara yürüyen su
Yüreğimden geçip yaşamın sıcaklığına ulaşan
Yetmiş milyon insanın gözüne göz oluyor Ankara
Tepedeki güneş beynimize uzandıkça
Çisil çisil yağmurlu bir bulut
Acılara sığınan insanların yüreğinden geçiyor
Ve Anadolu
Mutluluk arayan insanların beynine güneş
Gönlüne sevgi oluyor
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Türk, Öğün, Çalış, Güven

Karşımda bir anıt var
Beynime doğru akıp giden
Yalap yalap sular gibi ak
Bir anıt
Bakıp bakıp da konuştuğum
Bakıp bakıp da anılarını anımsadığım bir anıt
“Bu topraklarda hak sahibi olmak herkesin
bir iş görmesi esasına dayanacaktır.”
Diyen bir akıl

aşımızda
işimizde

yuvamızda
Özgürce yaşama kavuşturan bir düşüncesin
“Türk, öğün, çalış, güven…”
Ne umdumsa seninle doğan güneşte buldum
Ellerim kalem tuttu
Gözlerim kitap okudu
Beynim düşünce üretirken gözlerim
Dalgalanan bayrağımızı gördü
Onurluyum
Gururluyum
Türk’üm
Doğruyum
Çalışkanım
Çakmak çakmak yanan gözlerinden alıverdim
Sıcaklığını
Sevgini
O zaman
Evrene açılan penceremin ışığı oldun.
Karşımda bir ant var
Bir tarih
Beynimin en güzel yerinde durur
Bakıp bakıp da konuştuğum akıl
Yükselişimizin yolunu gösterir
Ve bu toprakların sahibi olan Bizlere
Düşünce üreten
Akıl öğreten bir Öğretmen
Ve bir dahisin Atatürk
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Türküleri Söyledikçe

Türküleri türküleri söyledikçe
Dolaştıkça senin için gün ikindilerde çöllerde durdukça inan
                 çöller aç
                              çöller susuz
                                                 uykusuz
Soluk benizli kızların yanaklarında kokladıkça gelincikleri
Sisli dudakların aşkıyla dolunca akşam
Yosun yosunsu gözleri aradıkça görünür kirli eller
                            kirli alınlar dolunay gibi yakın
Acı acı vurdukça yüreğini sıkılgan toprak karanlığında kızlar
                                                                                               erkekler
Kızlar
        erkekler ısırgan ısırgan öçleşir öpüşürken yaylalarda
                                                                                          ovalarda
                             pusatların pusatların ateşinde can
İnsanların ipliği pazarda artık
                 artık vurulunca kilit ak pak ellere
Girer insan çuvala
                           insan bezgin
                                           insan ürkek
                                                        çuval keten
                                                                  keten urba
                                                                             urba giysi
                                                giysi insan heey
Sakarya alacakaranlık bugün
                                           bugün bir türkü cıvılcıvıl kızların dirimindee oooy
Bir türkü Köroğlu'nda
                                 Keltepe'de
                                                Ağrı'da
                                                        Ardahan'da heey
Salkım salkım söğütler
                                    üzümler
                                              iğdeler
                                                       kızılcıklar emersiniz
                                                                              mutluluğu bir bir
İnsanlarsa
           ..........................
Nedense hoşuna gidiyor böylesi insanın
                                                         dağda
                                                                   bayırda
                                                                             ovada
                                                                                       bağda
                                                                                              bahçede
Kimi bilmem hangi yatakta sarışın kız heey
..........................................
                 bir pınar akışı gibi sen buna kan
                                                                     inan
                                                                           inan heey
Hey
           Heeey
İyilere indirilir gökten bir balyoz
                            kötülere yükselten esinti
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Hem de anamın ak sütü gibi ak
                                                ılık ılık
                                                        pırıl pırıl güneş oooy
Oooy iyiler erdem çünkü
                                  kötüler kumar
                                                    kadın
                                                           rüşvet
                                                                  ve kırk milyon çek
Vur akça akça yüreğini pençe pençe
                                dürürst yıkılsın olsun serçe
Doğrusu bu demek
                           demek yarasalar bunu beklemişti özlemle yıllarca hep
                                                           hep bir bir susturan iklimleri
                                                                         mutluca alkışları hey heey
Yaşasın memleketim
                       yaşasın
                                  ama nasıl
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Umut Toprak Başak

Umut toprak başak
Bunlar olunca başlar şenlik
Adana'da, Ardahan'da, Van'da
Bir ses yayılır o zaman yurduma
Yiğitçe
Mustafa Kemal şaha kalkar at üstünde
Samsun'da deniz mavilenir
Erdemce dönen değirmen taşları
Soframızın simgesi olur
Bir türkü söylenir o zaman Canik Dağları'nda
Ayçiçekleri, mısır tarlaları, fındıklar
Uzanır toprağın memelerine
Salkım salkım söğütler suların yüreğinden geçer
Yeşilırmak insanlığın simgesi olur
Ağaç dallarına inen gün
Giresun'un yüreğini dolaşır
Ağaç dallarında başlayan ongunluk
Özgecil bakışlara bilge olur
Ovalar oluşur akarsular ağzında
19 Mayıs Göleti özgürlüğün simgesi olur
Uğuldayan çınarların gölgesinde söylenen türkü
Ordu'nun zümrüt göğsünü dolaşır
Benim memlektim
Bayırdan yukarı çıkınca ışıldar
Dolunay gibi aydın olur
Rhizios Suyu'ndan içilen su
Sevda pınarlarının simgesi olıur
Altıparmak Dağları'ndan inen gün
Şairler Deresi'nden Karadeniz'e yürüyen akıl
Gönüllerin simgesi olur
Memleketim
Misket misket kokan memleketim
Gündoğdu Deresi'nden gelen bir sevgi gibisin
Albyrağımsın
Güneşimsin
Sevdamsın
Alaz alaz büyüyen bir güneşsin memleketim
Çangal Dağları'ndan bir ışık aldım avuçlarıma
Mısırların, fındıkların elleriyle Tanr'ıya uzandım
Aklımda yücelttim seni memleketim
Memleketim
Göz albildiğine toprak
Delicoş gönlümüzün pınarlarından akan su
Erdemsi gülüşlerin yüreğine varan erinç
Merdiven merdiven göğe uzanan başaklar
Karadeniz'in simgesi olur
Bunlar olunca başlar şenlik
Giresun'da, Trabzon'da, Rize'de
Bir ses yayılır yurduma
Samsıunda 19 Mayıs'ta doğan güneş
Türkiye'min simgesi olur
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Uyanıca Aklığında Gece

Uyanınca aklığında gece sabah sabah
Görünce güzelliğini benginin
Alaz alaz büyür ezgiler
Döndüçe döndükçe dolap beygiri yüreğinde inan
Kaçınca doludizgin esrik doruklara bazı bazı
Kaçınca dağ dağ
                         ova ova
Kirli kilit açan eller ırasız
Alınca hıncını ivecen ivecen özgecil
Hırsız hırsız bakarlar evene hep
Kem kem
                ölü ölü
Öç almak istercesine dolanır kızlar çevresinde
Tatlı bir beğeni içinde okşanır sırtı
Bıraktığı ilmek ilmek düğümleri düşünür geride
Çözülmüşçesine özlemle bekleyen
İleride tüm dokunca düşünüden öte
Bahar insancıl
                        bahar özgecil
Kösnü dişiliğinde arar erkeğini sabah
Bengi beynin usunda çağ dışı kalınca masallar
Alık alıksı yaşlar akar gözlerinden
Gözler Sakarya
                           gözler Çoruh
Çisil çisil yağmurda durur yabanıl
                                                        yabanıl yıkılır karanfil erdemde
Yenice bir yenilik mi bu
                                      yenice bir bezginlik
                                      ya da yenice bir savaşın başlangıcı mı
Daha daha hangi çağı bekleyeceğiz
Kar düştü saçlarımıza baksanıza
                                                      daha daha düşecek bilirsiniz
Peki peki ama yine mi öleceğiz doğmadn daha
Mutluluğumuz dar geçitlerde mi kalacak
                                                                    belli ki öyle
                                                                                       neden ki?
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Yaşamak Güzel

Yaşamak güzel
Seninle daha güzel Atatürk
Bu gök
Bu deniz
Irmak
Bu aşılmaz dağlar
Görkemli bakışlar
Hepsi hepsi güzel
Türkiye’m daha güzel Atatürk
Işık ışıksın
Evren gözlerinin içinde
Bir tutku vardı bakışlarında
Delice bir tutku
Dikmen sırtlarından inen gün
Yüreklere doldu
Bir sevgisin Atatürk
Yaşamın sürüp gittiği evrende
Bakışların yüceldiği yerde
Türkiye’m üstüne doğan bir güneş
İnsanlığa yol gösteren akıl
Ölmezliğe varan insansın
Ve bir dahisin Atatürk
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Yaşamın Yüreğinde Durmak

Yürür ışıklar yol yol
Bir dünya kurulur yollar üstünde
Gökten denize varan güzellik
Toprağın göğsünü kucaklar sıcak sıcak
Sabah olunca açılan pencerelerden giren gün
Aklımızın en güzel yerinde durur
Işıkların pencere boyu yükselişinde
Düden’de başlayan şenlik
Güneşin eğildiği palmiyelere uzanır
Büyücek bir sevgi kümeleşir düşüncelerin beyninde
Yaşamın yüreğinde duran bereket simgesi Nar
Anadolu’nun gözüne göz olur
Ay aklığında ağaran geceler
Alın teriyle yunan alınlar
Muz dallarına yürüyen sular
Zeytin gözleriyle büyür
İnsanlar denize girer güneşin aklığında
Genişçe bir kentin görkemli bakışında
Yanar Alanya Feneri
Umutla insan arasında çizilen çizgide bulunan güzellik
Uzanır yaşamın gözlerine Dim Çayı gibi.
Yaprak gibi dökülen geceler
Sıcacık kundak gibi açılan güller
İnsanların yüreğinden geçen narenciyeler
Dillerin gül yüzlü yaşamında büyür
Palmiyelerin gölgelediği güllerin diriminde bir sevgi
Beynimizi insanca yaşamın güneşliğine götürür
Sevmenin sevilmenin özlemiyle coşan Mahmutlar insanı
Taşa tohum ekmenin kutsallığına erer.
Uzanır toprağa görkemli eller
Karınca gibi didinen insanlar
Toprağın göğsünde dönen araçlar
Pamuklara bakıp bakıp ısınır
Dünya dünya açılan gözler
Denizlerin yüreğinden geçer
Isınmışlığın aklığına bakıp bakıp
Gülen gözler
İş edinmişliğin coşkusunda zamanı arar.
Toprak su içer ısınır güneş güneş
Mavileşen elma dalları
Konuşan sular gibi bakınır
Dolunaylı bakışlar çoğalır çalap çalap
Başakların turunçgillere uzanan başı
Dolgun yaşamaya alışkın insanlar
Bakınır erdem erdem
Mavileşen savunmalı yaşamı anımsatan Kızılkule
Yaşamın yüreğinde durur.
Her yerde sera kurulur ürünü Nar (*)
Bereket gibi insanı dolaşır
Dağda bayırda gezinen güneş
İnsanlığın yaşamına ulaşır
Karanfillerin gülen suyundan içilen su
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Çoğalır çalap çalap
Derinlikte bırakılan gözler
İnsanlığın penceresinde umuda sevgilenir
Ve Alanya güneşi yaşamın gönlünde durur
Kana kana su içen ağaçlar
Oturur karanlığın gözlerine
Işıklara bakıp bakıp yunan eller
Arınır kirlilerden.

Turgut Çakır
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Yığsam Kerpiç Kerpiç

Yığsam kerpiç kerpiç
Yığsam taş taş tuğla tuğla
                           çıkarsam giysilerini kavakların
                           ve uzatsam duvara duvara
Bir kovukta altı kişi
                            ana baba
                                            bir de dört çocuk
Gündüz köşeleri bölmüşler
Gece gece olunca yatağı
Gündüz köşeleri bölmüşler
Gece gece olunca atlas yorganı

Bir kovukta altı kişi
                              ooooy anam ooooy
                              atlas yorgan şafak
                              sabah oldu kime bakak
                              her yan salkım saçak
                              atlas yorgan içinde
                                        ooooy anam ooooy
Yığsam kerpiç kerpiç
Yığsam taş taş tuğla tuğla
                                çıkarsam giysilerini söğütlerin
                                ve uzatsam duvardan duvara
Bir kovukta altı kişi
                                 ana baba
                                                 bir de dört çocuk
Gündüz köşleri resimlemişler
Gece gece olunca yatağı
Gündüz köşleri resimlemişler
Gece gece olunca atlas yorganı
                                                 okşasam yel yel
                                                 okşasam deniz deniz
                                                  toprak toprak yabanılın sırtını
                                                                             ooof babam oof
Yandım yalnızlığa daldım
Önce ışıklandım sonra karardım
Yıldızlara haber saldım
                                     ooooy anam ooooy
                                                                        gel de dirime dooy

Turgut Çakır
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Yücelerden Yücelere

Yücelerden yücelere bir güneş doğdu
Bilecik'ten Eskişehir'e
Eskişehir'den Afyon'a uzandı
Anadolu'nun kilidi Afyon aydınlandı

Turgut Çakır
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Yüreğimden Bir Güneş Verdim

Ne güzeldi yıldızların saçları
Ne güzeldi şafak ışıklarıyla ağaran dünya
Ne güzeldi yemyeşil gövdesiyle Eğriova
Ne güzeldi heey
Zümrüt gibi tepelerin doruğunda maviler
Yaşamın yüreğinde tertemiz duran sular
Yağmurların mavilere döndüğü yerde çeltikler
Gökten inen yağmurlara açılan gözler
Güvenin umudun sofrasında Beypazarı ekmeği
Ne güzeldi heey
Ne güzeldi asmaların uzanışında dünya
Sıcacık bir yürek gibi akıveren Kirmir Çayı
Nallıhan'ın kiraz gözlerinde Hoşebe
Nar Deresi'nden çıkıp geliveren su
Çamların dil yüzlü beyninde büyüyen erdem
Ne güzeldi heey
Ay tepede
Sususz Yaz Köyü'nün kavun tarlası
Ay sarısı güzelliğinde büyür
Ayaş'ın o güzelim dut sofrası
Kutsallığın yüreğine açılır
Güneşle oynaşır zaman
Süt dalları uzatır memelerini çocuklara
Erik bestilinde açlığını unutan karıncalar
Görkemli çalışmanın örneğini verir
Yüreğimden bir güneş verdim
Hacıbayram Türbesi'nden üç pencere açıldı
Gökyüzünün özgün mavi taşları
İnancın özüne ışık verir heey

Turgut Çakır
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