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 “Dört aşık cem oldu çatı kurmaya 
 İnsan vücudunun yapısı da dört. 
 Dört organ verilmiş düşünen başa 
 Hakikat ilminin kapısı da dört. 
 
 Medeni âlemde yapılan işe, 
 İlkbahar, sonbahar, yaz ile kışa 
 Ömrünü bitirdiğin mesken dört köşe 
 Kuzey, güney, doğu, batısı da dört. 
 
 İnsan, ilim, dünya dörtle kurulmuş 
 Çok peygamber gelmiş dördü görünmüş, 
 Çağın ilmi ile aya varılmış, 
 Başlanan işlerin çatısı da dört. 
 
 İslâm dünyasında saysam halife, 
 Mezheple, kitaba baksam elife 
 Yazılan hecede her bir kelime 
 Ustalar söylemiş hepisi de dört. 
 
 Dört insanı az belleme dostum, 
 Dördünde neler var elleme dostum, 
              Çıkmaz sokaklara yollama dostum, 
 Yazılan eserin kıtası da dört. 
 
 YAZICIOĞLU size haktan başarım, 
 Çaba için engellere şaşarım, 
 Yurdum için her hizmete koşarım 
 Gerçek erenlerin sakısı da dört.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ Kİ  
                                       ANADOLU DESTANI... 
 
 Bugün 74 yaşında olan Ozan Muharrem Yazıcıoğlu, 
1928 yılında Malatya İlimize bağlı Arguvan İlçesi’ nde 
dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mehmet, annesinin adı 
Gülendam’ dır. 
 Hakikat ilminin dört kapısından girerek gönül 
meclisinin kürsülerinde konuşa konuşa, çalıp söyleye geçen 
koskoca bir ömrü, içinde-sinesinde yaşadığı ulus, toplum ve 
insanlık için tek kelimeyle un-ufak edip harcamış olan 
ozanımız, Pir Sultan, Aşık Veysel, Ruhsati, Karacaoğlan, 
Seyrani ve Köroğlu gibi daha nice ozanımızın oluşturduğu altın 
zincirin halkalarından birisidir.  
Anadolu’ nun bağrında doğmuştur ama hep Anadolu’ yu 
kendine dert edinmiştir. 
 Zaten böyledir bu zincirin halkaları. Öyle bir zincir ki, 
kopması olası değil. Öyle bir zincir ki asırları toz edip savuran, 
önüne katıp takvim yapraklarını deli taylar gibi kovalayan. 
Yani anlayacağınız, zamanı ve mekânı aşan bir zincir. 
 Derler ki, Ahmet Yesevi’ nin tutuşturduğu aşk 
kütüğünün kıvılcımlarıdır bu halkalar. Varsın desinler. 
Diyorlarsa elbet bir bildikleri vardır ve dedikleri, yazdıkları 
doğrudur. Mansur olan, Nesimi olan hattâ Figâni olan onlar. 
Abdal Musa, Ruhsati, Kaygusuz, Hatayi, Deli Boran... Veya 
başka başka isimler...  
Fark etmez.  
Önemli olan, onların “farkın farkı” olduklarıdır. Önemli olan 
“ışık” olmalarıdır. Yanardağ kraterinden fışkıran lâv 
olmalarıdır. Önemli olan, yaşadıkları dönemin tam göğsüne 
vurdukları mühürdür. Ellerinde saz olmuş, olmamış o da fark 
etmiyor. 
Ulusumun tarihinde aşağıdan yukarıya yükselen haykırıştır 
onlar. Halktan alıp yönetenlere sesleniştir. Bozukluğa, yanlışa, 
deformasyona veya kötülüğe, kavgaya, zulme ve işkenceye baş 
kaldırıştır. 
Halkta Hakk’ı görmektir. Şah damarını keşfedip, o damarda 
damar damar yükselmektir. 



Zaten ulusumun tarihi boyunca “iki önemli akım” cereyan 
etmiştir. Birisi aşağıdan yukarıya, ötekisi de yukarıdan aşağıya. 
Benim bahsettiğim zincir halkasındakiler “aşağıdan yukarıya 
doğru yükselen akım”dır. Bu akım özgürdür. Asla hakimiyet ve 
bir başkasının hükmünü; sultan bile olsalar kabul etmez. 
Kendisinin “yönetilmesini” istemez. Hele hele yanlış ve yalan 
yönetimlere tahammülü bile yoktur. Bu aşağıdan yukarıya olan 
hareket, halkçı değil; dikkat edin, tekrar ediyorum : “Halkçı 
değil, halkın kendisinin hareketi”dir. Bu hareketin dili Türkçe’ 
dir. Öz be öz ana dilimiz yani. Halkın içinde, ruhunda yaşayan 
dil. Öyle uydurukça, Arap, Acem lisanı veya batı kökenli 
sözcüklerle süsleneyim derken berbat edilmiş bir dil değil, 
yalın, sade ve özden akan bir dil. Ziya Gökalp’ in deyimince 
“anamın ak sütü kadar güzel, duru ve berrak olan dil...” 
Dili Türkçe olan bu akımın, araç ve gereçleri de, usül ve 
metodları da bize, yüce ulusumuza, güzelim Anadolu’muza 
uygundur. Her kaynağı bu topraklardan, bu yurttan... Öyle 
katma, göçme, sonradan uydurma yok yani... Din desen 
kendine özgü. Öyle resmi tanım ve söylemlerin oluşturduğu 
kurallarla donatılmış duayı bile bulamazsınız. Siyaset deseniz, 
“içinde halkın olmadığı hiçbir siyasete dönüp bakmazlar bile.” 
Edebiyat deseniz, sevgi, barış ve hoş görü temellerinde 
yükselir. 
Bu, aşağıdan yukarıya doğru olan hareketin “kilometre 
taşlarını” şu an size deyiverem de fazlaca merakta kalmayın, 
olur mu?  
Bakınız, koca Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram 
Veli, Pir Sultan, Eşrefoğlu, Sıtkı Baba, Aşık Hasan dede, 
Karacaoğlan, Dadaloğlu... Var daha adını sayabileceğim 
binlerce pırlanta güzel insan...  
Şimdi anladınız mı bu hareketi ?..  
İşte, sizlere sunmak maksadıyla bizim tahlilini-incelemesini 
yaptığımız ozan Muharrem Yazıcıoğlu adıyla tanıdığınız  
ozanımız da aşağıdan yukarıya doğru hareket edenlerin 
kervanındadır ve onlardan birisidir...   
“Peki, yukarıdan aşağıya hareket ne demek? Kimler var?” 
dediğinizi duyar gibi oluyorum. Siz, amma da sabırsınız 
canlarım! Hele bir bekleyin! Şimdi onları da açıklayacağım. 



Yukarıdan aşağıya doğru olan hareket, emirle, fermanla, 
hükümle oluşturulan harekettir. Devleti-hükümeti yöneten, 
güçlü olanın güç’ ü elinde tutmak için aşağıdakilere ses 
verdiği, “şöyle, şöyle yaparsanız ve yaşarsanız mutlu 
olursunuz” dediği ve dedirttiği harekettir. Yani, hangi dönem, 
hangi çağ olursa olsun, “yönetenin, yönettikleri üzerindeki 
hakimiyetini muhafaza etmek” ve onu dipten doruğa, atadan 
dedeye ve torununa kadar hakimiyeti altında kuzular misali 
idare etmeye çalıştığı harekettir. 
Dili mi ?  
Halk; yani yönetilenler anlamasın veya kutsal bir şey sansınlar 
diye ya Arapça, ya da Farsça olmuş. Veya halk “aman ne kadar 
ilerici ve entel” desin diye İngilizce, Fransızca olmuş. 
Yani dili Türkçe değil bir kere... 
Araç, gereç, usül ve metodları devlet olanaklarına yakışır. 
Devletin elinde ne var? Polis var, karakol var, yasa yapmak 
var.  
Başka ?  
Başkası şu : Kararname çıkarmak, genelge ve emirnameler 
yayınlamak var.  
 Kim oturuyorsa o koltukta, kendisinin rahatsız edilmesini ister 
mi? Elbet istemez. Ne yapar? “Ekmek bulamıyorlarsa pasta 
yesinler. Onu da bulamayıp, sokaklarda şıkır şıkır oynamaya 
başladılarsa bırakın yakalarını, ceza yazmayın, salma 
salmayın” diyecek birileri... 
 Ardından,  
“Fazla uyanmasın, ayıkmasınlar bunlar” deyip, her gün 
gündemi alt üst edecek bir önemli konu...  
Sür babam sür !..  
Falanca artistin tırnağının boyası veya kocasını nasıl adattığı...  
Oh ne güzel ! Ne güzel ki bu aşağıdan gelen rüzgârın önüne set 
çekile. Buyur fermanı, gönder kolluk kuvvetini. Olsun bitsin ! 
İşte bu hareketin usül ve metodları böyle iken, kaynağı “sadaret 
makamı”ndan...  
Saltanatı öven mi var ? Yüz kese altın vermişsin. Önemli mi 
canım ?  
Olmazsa,  
Adı meşhur olmuş aşağıdakilerden zayıf karakterli birini 
saltanata çağırırsın, vaatlerle birlikte keselerin ışıltısını 



gösterirsin, ondan önemli ve büyük çapta övgü dolu 
manzumeler alır, bir de sultan mühürüyle yayınlarsın.  
Oh ne güzel, değil mi ? Yani “satın alırsın” canım. 
 Din desen, en yukarıda hepimizi yöneten, iki 
dudağının arasından çıkan her şeyin yasa olduğu “kişinin dini.” 
Yani o ne yaparsa, nasıl yaparsa doğrudur. Din, saltanata 
uymanın adresidir. Siyaset mi ? Yönetenlerin oluşturduğu 
meclislerde üretilen projelerden başkası değil. Edebiyat mı ? 
Onu da varın siz düşünün canım. Onu da ben söylemeyim. 
Parlak isimlerini parlatan gene güç’tür. Gerisi lâfı güzaf yani... 
 Bizim Anadolu’ nun yetiştirdiği ozan Yazıcıoğlu, 
yukarıdan aşağıya olan harekete hep karşı çıkmış,  ömrünü o 
hareketle mücadele ederek geçirmiş, aşağıdan yukarıya doğru 
olan hareketin korkusuz ses ve soluklarından birisidir işte. 
 Şimdi anladınız mı canlarım ? Bu ozanı bu eserle niye 
gündeminize getirmeye çalıştığımı? 
 Bir de şu : Bu ozanı bugüne kadar inceleyenler, 
ozanımıza hep slogan ve ideoloji gözlükleriyle bakmışlar. 
Oysa, böyle Anadolu kokan bir ozan tek gözlükle incelenirse 
yanlış ve noksan olur. Bunu gidermeye ve gerçeği ortaya 
koymaya çalışıyorum işte... 
 Varın bu satırları okuyun da benim 
değerlendirmelerime ister katılın, ister katılmayın.  
İsterseniz adımı okuyup, kitabı bu satırlara kadar bile 
okumayıp atın bir kenara. Ama canlarım, “söz uçar yazı kalır” 
demişler. Elbet bir gün bu yazdıklarımı okuyan ve inceleyen 
birisi çıkar. Ne bileyim “bir Molla Kasım” örneğin... 
Gelin inadınızdan vaz geçin de okuyun, dinleyin hele... 
Hem sonra, dedik ya, bu ozan sizden birisi... Aşağıdan 
yukarıya yönelmiş hareketin bir parçası.  
Daha ne?  
Hadi, dudak bükmeyin de okumaya devam edin olur mu ?   
En iyisi mi, ilk önce 74 yıllık ömrünü “DERDİM DERDİN 
ANADOLU” söylemiyle yaşayan, çile harmanında ekin ekin 
savrulan, ulus, Atatürk, toplum, barış ve sevgi yolundan 
ayrılmadan aklı ve yüreğinde, haksızlığa karşı dalgalandırdığı 
isyân bayraklarını gönül kalelerimize usanmadan, bıkmadan 
çekmeye çalışan, 8 kitap yazan ve bunun 7’ sini yayınlayan 



Ozanımızın çilelerle, türlü sıkıntı ve eziyetlerle dolu 
yaşantısından kesitler aktarmaya çalışalım size. 
Aşıklık geleneğine bağlı ozanlarımızın çoğu “mahlas”ları ile 
anılmaktadır. Gerçek isimleri sadece nüfus kütüklerinde 
kalmıştır. Duygu, gönül fırtınasıyla sonradan  aldıkları 
mahlasları, nüfustaki isimlerini unutturmuştur. Mahlaslar 
kiminde doğduğu yer, yaşadığı yöreyi anımsatır, kiminde ise 
ustasının uygun gördüğü şekilde oluşur. Nasıl oluşursa oluşmuş 
olsun, mahlas denen olgu kütükteki adını gölgede bırakıyor 
işte... Bu, şiirin gücü ve şairin yazgısıdır canlarım. 
Ama, ozan Muharrem Yazıcıoğlu’ nda mahlasın olmaması 
dikkat çekmektedir.  
Çoğu şiirlerinde sadece “Yazıcıoğlu” ismini tapşırır ozanımız.  
Fakat, destansı yaşantısını incelerken, “isim-mahlas” yönünden 
öteki ozanlarımızdan  farklı bir durumla karşılaştık. O da, 
ozanımızın ilerleyen yıllarda “soyadını” değiştirmiş olması...  
Anasından doğduğunda “BULUT” olan soyadını uzun süre 
kullanmıştır. 
Şimdi, bu konuya burada bir virgül koyalım da, asıl konumuza, 
ozanımızın hayatını sunmaya gayret edelim. 
Ne dersiniz ?  
Ozanımız, ilk okulu, doğduğu köyde okul bulunmaması 
nedeniyle, köyünün  yakınında bulunan Tahir Nahiyesi’ nde 
bitirir. 
  Henüz çocuk denecek yaşta, 12 yaşında  iken, köydeki evlerin 
toprak damlarında arkadaşlarıyla koşup oynarken, eşeğe binmiş 
amâ bir adam ve eşeğin boynundaki ipten tutmuş önde yürüyen 
birisinin köylerine geldiğini görür. Köyün tüm çocuklarıyla 
birlikte, o da köye gelen konukların peşine düşer. Konuklar 
doğruca Kör Mehmet lâkabı ile tanınan, “hoş sohbet” kişinin 
evine yönelir.  
Cümle köy çocukları da peşinde...  
Eşeğin sırtındaki adamın omzunda bir saz vardır. Gözleri 
görmemektedir. Komşuların yardımıyla indirilir eşekten ve 
evin geniş salonunda ağırlanır... 
Anadolu köylüsünün olanca misafirperver tutumu sergilenir. 
Evde ne varsa ortaya getirilir. Bir muhabbet-bir gönül sofrası 
kurulur oracıkta. 



Evin avlusunu dolduran köy çocukları da olan biteni dikkatle 
ve merakla izler... 
Rakı, tavuk, leblebiyle tamamlanan “çilingir sofrası” nda 
muhabbet koyulaşır. Muhabbetin ortasında ev sahibi, dışarı 
çıkar ve çocukları da içeri alır. Gözleri görmeyen adam, sazının 
telleriyle yüreğinin hiç dinmeyen feryadını seslendirmektedir.  
“Mecnunam Leylâmı gördüm,  
Bir kere de baktı geçti...” 
diye çalıp söylemektedir. 
Konuk, ev sahibine sorar : 
 -“Mehmet ağa, sana neden Kör Mehmet demişler ?” 
 -“Ne bileyim aşık? Köylüler insana böyle lâgap takar 
işte” 
 -“Mehmet Ağa, ben görmediğim için kör VEYSEL 
diyorlar. Demek ki, gözlerin açık olduğu halde,  sen de 
göremiyorsun ki Kör Mehmet demişler.”deyince, bir 
gülüşmedir gider... 
 Sohbet koyulaşır. Ev sahibi konuğa, komşunun 
çocuğu Muharrem’ in de saz çaldığını söyler. Muharrem’ den 
sazını getirmesi ve çalması istenir. Bir çırpıda evlerinden sazını 
kapıp gelen Muharrem, uzatır sazını ustalar ustasına. Ustalar 
ustası saza önce bir düzen verir ve Muharrem’ e uzatır. Köy 
çocuğu Muharrem dokunur tellere. Orada bulunan herkes can 
kulağıyla dinler. 
 Köyün konuğu, Muharrem’ in saz çalışından etkilenir. 
Yüzünü eliyle sıvazlar ve “Bu çocuk adam olmaya olur, ama 
ben göremem” diyerek yoklar Muharrem’ i... 
 İşte, bu konuk Aşık VEYSEL’ dir. Onu köylerine 
getiren de daha küçük yaşta iken köy türkülerini ve usta 
eserlerini çalıp söyleyen Küçük VEYSEL’ dir. 
  Ozanımız, Aşık Veysel’ in düzenlediği küçük curasını 
halen kutlu bir miras gibi saklamaktadır. 
Köy çocuğu Muharrem’ in babası 1948’ de vefat eder. 
Babasının vefatından bir yıl sonra, 1949’ da askere gider. 
Cebinde bir kuruş yol harçlığı bile olmayan bu delikanlı, 
trende, kara vagonla Erzurum yollarındadır. Erzurum' d’ 
bulunan muhabere alayına varır. Gece dağıtılan ot 
yataklarından kendisine verileni alır. Orada Malatya’ nın 
Fethiye Kasabasından Ahmet İlhan ile tanışır. İki arkadaş aynı 



bölüktedirler, birbirlerini sever ve sayarlar. İkisi de onbaşı 
rütbesini takar. Muharrem çavuş kursuna yazılır.  
Kışlayı teftişe gelecek komutan için gereken hazırlıklara 
başlanır. Mevsim kıştır. Erzurum’ un soğuğu da yamandır 
hani... Ayaklarını yıkar o soğukta. Yıkar ama, hastalanır. 
Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi’ ne kaldırılır. Sulu zaturre 
olmuştur. Her iki yanından 27 şırınga su alınır. Orada 2 ay 
yatar. Taburcu olduktan sonra, kendisine 6 ay hava değişimi 
verilir.  
Mevsim kış... Kar, tipi, şiddetli ayaz...Hastaneden çıkan 
Muharrem BULUT, o kış memleketi olan Malatya’ ya dönecek 
ve hava değişimini memleketinde geçirecektir. 
Asker arkadaşıyla birlikte, trenle köyüne doğru yol alır. 
Malatya’ ya bağlı Fethiye Kasabası’ na trenle gelir, iki arkadaş. 
Arkadaşının evinde o gece konuk olurlar. Ertesi gün, şafakla 
birlikte, çekilir atlar ve Fethiye’ den doğduğu yer olan 
Arguvan’ a gider. 
Köyünde, asker oğlunu beklemediği bir anda, hasta bir 
vaziyette gören anası, bir yandan üzülür, bir yandan sevinir. 
Oğluna kavuşmuştur. Hasreti sona ermiştir. Dayanamaz ana 
yüreği, neyi var neyi yoksa, her şeyi feda eder oğluna. Yedirir, 
içirir, besler... 
 6 aylık hava değişimi sonrası, Malatya askerlik 
şubesine baş vurur. Kışlasına dönem ister. Askerlik şubesi 
yetkilileri, onun iyileşip iyileşmediğini anlamak için Elazığ 
Harput Askeri Hastanesine havale ederler. Asker ve hasta 
Muharrem, bu kez o hastanede de 6 ay yatar.   
Asker muharrem’ in bu hastalık yıllarında Anadolu yokluklar 
içinde kıvranmaktadır. O yıllarda Elazığ hastanesinde röntgen 
çekecek makine yoktur. Bir film için Sivas’ a röntgen 
çektirmeye gider askerimiz. Taburcu olmaya yakın da 
Diyarbakır’a film çektirmeye gider.  
Sonunda taburcu olur ve Elazığ’ a bağlı Hüseyinli Köyündeki 
Askeri Depo’ da   askerliğinden geri kalan 3 aylık süreyi 
tamamlar. Çavuş olamadan bitirir askerliği. 
Askerlik bitince köyüne dönen Muharrem BULUT, orta okulu 
bitirir, liseye kaydını yaptırır.  



Yok ve yoksullukla savaş veren Anadolu köylüsü, eşiyle, 
çocuklarıyla karnını doyurabilmek için, vurur sırtına yorganı, 
düşer gurbetlerin yoluna... 
1951 yılını göstermektedir takvimler... Muharrem’ de Adana’ 
da pamuk toplamaya giden köy gençlerinin arasındadır. Adana 
yolculuğunda, kendisini derinden etkileyen bir çift göz ve bir 
içten bakışla karşılaşır. Bu bakış, bu içten etkileyen gözün 
sahibi, yıllardır aynı yastığı paylaştığı eşi Fatma’ dır. Trende 
birbiriyle tanışan iki gençin arkadaşlıkları pamuk tarlaları 
arasında devam eder. Birbirlerine köylerine dönünce evlenme 
sözü verirler.  
Köyünde annesi ile yalnız kalan Muharrem’ in rahmetli babası 
aslında iki evliydi. Ayrı anadan 4 kardeşi daha vardı. Onlar, 
Muharrem ve annesinden ayrı otururlardı. 
Sözümüzün burasına bir nokta koyarak soluklanalım da, 
ozanımızın doğum yeri olan Arguvan’ ı anlattığı şiirine bir göz 
atalım. 
 
“ARGUVAN 
Gökten inmiş gibi yazı yüzüne, 
Kuru toprak sana bakar Arguvan. 
Ne treni, ne şosesi, ne yolu 
Bu ne talihsizlik sende Arguvan. 
 
Bağın yok, bahçen yok bu ne çıplaklık ? 
Suyun yok, derdin çok, yolların taşlık 
Yoktur yiğitlerin cebinde harçlık 
Veresiye oyun oynar Arguvan. 
 
 Türlü nimetlerden, ışıktan yoksun 
 Bunlar devlet işi halkı ne yapsın ? 
 Bir ufak kazayı hangi köy kapsın, 
 İnsanların uysal büyür Arguvan. 
 
Yolları, okulu, çeşmesi hani ? 
Yıllardır hastadır, delinmiş yanı, 
Güvendin Tanrı’ ya, çalışsan bari, 
Bu gidişle batacaksın Arguvan. 
 



 
 Bizim mahallemiz yöre bin yüzü, 
 Güz demeden kışı bastırır bizi, 
 Bekledi yedi ay getiren yazı, 
 Odunu yok, tezek yakar Arguvan. 
 
Eski Halpuz Dolaylı oldu, 
Kartanın deresi taşlarla doldu, 
Şurada bizim bir tarlacık vardı 
Neden ekin bitmez oldu Arguvan ? 
 
 Birkaç güdük ağa çevirmiş köyü 
 Yokla gerisini hırsızdır soyu, 
 İki karısı ile bir çolak dayı, 
 Kuruş yardım etmez sana Arguvan. 
...........................................” 
1951’ in kış ayazı dolu bir günde annesi ve kardeşi Fatma’ yı 
Muharrem’ e istemeye giderler. Giderler ancak, Fatma’ nın 
dayısıyla kardeşi bu isteğe karşı çıkarlar. Vermezler Fatma’ 
sını Muharrem’ e... 
Fatma’ sına kavuşamayacağını anlayan Muharrem’ in 
soyadındaki bulut, kümelenmiş kara bulutlar misali yüreğine 
oturuverir. Doğduğu köye sığmaz olur. Fatma’ sına baskı 
yapılmaması için terk eder köyünü... 
Alır sazını, asar omzuna... Bir “Dede” de vardır yanında, düşer 
yollara... Akdeniz yörelerinde, Fatma’ sının hasretiyle yanar, 
tüter, çalar, söyler... Adana, Mersin, Tarsus, Cihan, Islahiye, 
İskenderun, Aktepe, Demirciler, Kahramanmaraş... Koskoca 
bir kış geçer üstlerinden... 
Köyünde bıraktığı Fatma’ sının sevdası bir mıknatıs olmuş, 
onu çekmektedir. Döner köyüne. Bu arada, köyün bağlı olduğu 
nahiyenin köy kâtipliğini yapmaktadır. Fatma’ sının yakınları 
yumuşamış ve ona artık öfkeyle değil de, sevgiyle 
bakmaktadırlar. Fatma’ yı isterse kendisine verebileceklerini 
öğrendiğinde dünya onun olur. Genç ve yakışıklı Muharrem 
için Fatma’ yı istemeye tekrar giderler. 
Fakir bir ailenin evlâdı olan Muharrem, Fatma’ sıyla bir yıl 
nişanlı kalır. Köyün tarlasında, bağında, bahçesinde, ekin 



tarlalarında göz gözedirler. Gizliden gizliye de olsa el eledir 
artık... Düğünü beklemektedirler. 
1952’ nin Ekim ayında bir köy düğünüyle evlenirler.  
Evlenir ya, hayat mücadelesi de başlar... 
 Kayınbiraderi Kamber DOĞAN, Malatya Ziraat 
Bankası’ nda çalışmaktadır. Muharrem’ e “Sağlık Memuru” 
kursu açılacağı haberini verir. Eşini ve annesini Arguvan’ da 
bırakan Muharrem, nahiyedeki köy kâtipliğinden ayrılır ve 
Malatya il merkezinde  “sağlık memuru” kursuna katılır. Kurs 
4 ay sürer. 
 Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olur. 1 Eylül 1953 
tarihinde Bakanlıkça Adıyaman- Kâhta İlçesi’ ne “Sağlık 
Memuru” olarak tayini çıkar. İlk oğlu Ali Abbas’ da 1 Eylül 
1953 günü dünyaya gelir.  
Eşini ve dünyaya gözlerini yeni açmış olan çocuğunu doğduğu 
evde bırakır, kamyonla düşer yollara ve ulaşır Kâhta’ ya...  
Kâhta İlçesinde ev bulur, kiralar ve eşini, çocuğunu ve annesini 
de yanına almak ister. Malatya’ da bulunan dayısından yol 
parası konusunda kendisine borç vermesini ister. Dayısının 
durumu müsait olduğu halde ona yardım etmez. Çözer 
denklenmiş ev eşyasını Muharrem ve dayısının bulunduğu 
pazarda bir kat yatağını satar, yol parası için... 
Ozanımızın candan haykırışlarının, isyanlarının temelinde işte 
bu tür hadiseler bulunmaktadır. Yüreğinin ortasında yükselen 
çile dağlarının rüzgârları bu tür olaylardan 
kaynaklanmaktadır... 
Sıtma ile mücadelede görevli sağlık memuru Muharrem ve 
aynı görevi yapan arkadaşları- ki 4 arkadaştırlar. Bir yerleşim 
birimine geldiklerinde, o yerin : Nüfusunu, sıtma 
hastalarını,ayda kaç çocuk öldüğünü, çevrede bataklık olup 
olmadığının tespitini yaptıktan sonra, kinin ilâcı verir ve 
çevreyi ilâçlar. Kâhta Sıtma Savaş Şubesinde o tarihte doktor 
yoktur. Özverili çalışmasıyla tanınan ve sevilen Muharrem 
BULUT’a doktor vekilliği görevi de verilir. Verilir ya, zaman 
kara yazgısını, kirli dişli çarklarını işletmeye başlamıştır. 
4 arkadaşın üçü, Muharrem’ in canını dişine takarcasına 
çalışmasından ötürü rahatsız olurlar. Zira, kendileri kahve 
köşelerinden ayrılmazlar, köye ve köylüye uğramadan, 
uzaktan, oturdukları yerden rapor yazmakta ustalaşmışlardır. 



Çekemezler onu. Ve dedikodu çarkını işletmeye başlarlar. Ona 
“Bu adam alevidir- kızılbaştır- kötü birisidir. Aleviler mum 
söndürür, onların kestiği yenmez, iyi bir millet değildirler.” 
diye, etrafa kötü tanıtmaya çalışırlar. 
Sağlık memuru Muharrem, kar, soğuk, çamur demez; köy ve 
köylünün sağlığı için çırpınır durur. Çarığı yırtılır, çorapla. 
Çorabı yırtılır yalın ayakla gider yolunda. Köylü onu 
beklemektedir. Sağlık ve sıhhat sunar köylere. Köylünün ilâç 
almaya parası yoktur, kendi maaşıyla aldığı ilâçları verir 
köylüye. İğnelerini yapar hastaların. Köyler artık sağlıkçı 
Muharrem BULUT’ u çok sevmektedir.  
Ama arkadaşları ve Kâhta merkezdeki dedikodu furyası, ayırım 
ve dışlama gayretleri durmak bilmez. Kâhta da doğan ve 6 
aylık olan “İrakıya” isimli kız evlâdını kaybeder. 
Arkadaşlarıyla birlikte, oranın camisinin imamı bile çocuğun 
cenazesine gelmezler.  Neden ? Alevidir, kızılbaştır bu sağlıkçı 
da ondan. Kendisini çekemeyen arkadaşlarının yaptığı 
dedikodular etkisini göstermiştir. 
Acısını sinesine gömer ve  kendi elleriyle,  yavrusunu toprağa 
verir. 
 İşte ozanımızın şiir dünyasındaki en büyük izlerden 
birisi de bu... Kılıç misal keskin söyleminin altında yatan 
gerçek bu. İnsanların din ve mezhep gibi konularla, insanlıktan 
uzaklaşarak, birbirine düşmelerini istemeyişinin sebebi bu. 
Kara ve çamurlu ellerin, güzelim insanları, âlemlerin timsali 
olan insanı, insanlıktan uzaklaştırmaya çalışan, çağdaş 
düşünemeyen kafalara ve düşüncelere isyanında bu hakikat 
bulunmaktadır. Bağnaz, zavallı ve tutucu diye nitelediğimiz, 
ışıktan ve aşktan nasibini alamamış zihniyetlerin, 
Peygamberimizi, torunlarını ve Ehl-i Beyti de sevmesi  
mümkün olamaz. Göstermelik ve törensel davranışlarla, din 
adına toplumu sevgi yerine korkularla yoğurmaya ve 
yönlendirmeye çalışanlara karşı bayrak kaldırışının nedeni 
budur... 
 1953’ de Adıyaman Malatya’ dan ayrılarak vilayet 
oldu. Muharrem’ in nahiyesi Tahir’ de aynı yıl ilçe olur. 
Adıyaman’ ın il statüsüne kavuşmasını kutlamaya giderken 
bindikleri kamyon Abuzer Gaffar Türbesi’ nin yanında devrilir. 



Sağlıkçı Muharrem, bu kazada yaralanan arkadaşlarının 
hayatlarını kurtarır 
Köy ağalarının boynu uzun saçaklı arap atlarıyla bir köyden bir 
köye sağlık- şifa sunmak üzere gönderilen sağlıkçı Muharrem, 
her köyün muhtarı ve öğretmeniyle de iç içedir gayri. Sevilir ve 
aranan insan olur. Kendisi hakkında asılsız iftira ve 
dedikodular üreten öteki üç sağlıkçı bir yolunu bulup 
tayinlerini çıkarıp Kâhta’ dan ayrılırlar. Hattâ, bunlardan Bekir 
isimli olanı, eşyasını kamyona yüklemiş giderken, kamyonun 
devrilmesiyle hayatını da kaybeder. 
 Kâhta’ nın gözde sağlıkçısı Muharrem BULUT, ilgili 
makama dilekçe verir ve tayinini ister. Tayini Elâzığ Sıtma 
Savaş Bölge Başkanlığı’ na çıkar. 1956 yılının sonudur. Bölge 
başkanlığında 25 adet sağlık memuru vardır. Bakanlıktan gelen 
bir emir üzerine Bölge Başkanı bu memurlar arasından 4 kişiyi 
Adana’ da eğitilmek üzere seçer. Üç kişi yüksek tahsillidir. 
Onların yanında Muharrem’ de seçilmiştir. İzzet ve Tufan ve 
bir arkadaşı daha, 4 kişi 4 ay Adana’ da olgunlaştırma kursu 
görürler. 
Adana’ daki kursta, ozanımızın deyimiyle “kafası saçsız, kısa 
kollu bir Profesör vardır. O, anlatacağı tüm konuları filimle 
anlatırdı. Öğrenciler, kendisine neden bu metodu seçtiklerini 
sorduğunda, profesör : “İşi yaparsan bilirsin, işitince unutursun, 
görünce hatırlarsın...” derdi... 
Kurs sonrasında Muharrem BULUT, görev yerine döner. 
Sürveyan Grup Memuru olur. Artık emrinde bir Unicef aracı ve 
bir de şoför vardır. Köy köy dolaşır ve sağlık sunmaya devam 
eder. Kâh arabayla, kâh hayvan sırtında, kâh yayan... 
Bir süre sonra, ücretli olduğundan-asli maaşlı memur 
olmadığından bu görevden istifa eder.  Bir ay sonra, Adliye’ de 
bir sınav açılır. Zabıt kâtibi sınavı. Sınavda birinci olur. Daktilo 
yazmakta başarılıdır. Ve adliyeye kâtip olur.  
Zabıt kâtipliği boş olan Keban adliyesine tayini çıkar. O 
yıllarda Keban Barajı yoktur daha... 1958-59’ lu yıllar... O 
adliyede 1 zabıt kâtibi, 1 baş kâtip, 1’ de hakim vardır. Ve 
Keban’ da adli tek bir olay olmadığından adliyenin işi de yok 
gibidir.Hakim, bu tayine şaşırır ve encümene yazar durumu. 
Muharrem BULUT’ un kadrosu “tenkis” edilir. Açıkta kalıverir 
bir anda. 



Bu arada, TCK’ da tanıdığı mühendise baş vurur. Geçici olarak 
Karakoçan, Muş, Bingöl yolundaki şantiyeye sağlıkçı olarak 
işe başlar. Çadırda geçirir şantiye zamanlarını. Bir müddet 
sonra Bakanlık’ tan bir telgraf gelir. Tunceli Adliyesinde bir 
kadro boştur. İsteği halinde tayininin yapılacağı belirtilir. 
Durur mu Muaharrem ? Baş vurur hemen. Ve tayini çıkar 
Tunceli’ ye... 
Tunceli’ de şehrin ve suyun kenarında pencereleri bile 
takılmamış, yeni inşaatı bitmek  üzere olan bir ev kiralar. 
 Tunceli’ ye yeni tayin edilmiş bir bayan hakimle 
çalışır.  
Bir süre sonra zabıt kâtibi Muharrem tayinini Tunceli Hozat’a 
çıkartır. Hozat’ ta asmalı bir kahve vardır. Onun önünde 
otururken radyodan “Dikkat ! Dikkat !” anonslarıyla 27 Mayıs 
ihtilâlini duyar. 2 yıl Hozat’ ta çalışır. Kemal OLCAY isimli 
yakın tanıdığı bir albay emekli olmuştur. Malatyalı 
hemşehrisidir. Kendisinden isteği olup olmadığını sorduğunda, 
ona Malatya’ ya mümkünse tayininin çıkartılmasını ister. 3 gün 
sonra tel emriyle Malatya’ ya tayini çıkıverir. 
Adliye kâtibi Muharrem Malatya’ da savcının tutumu 
nedeniyle anlaşamaz.  Takışır savcıyla ve bu nedenle tayinini 
ister. Kendisine Arguvan veya Akçadağ’ dan birini seçmesi 
söylenir. Arguvan doğduğu yerdir. Orada adliyede görev 
yapmak zor olur. Tanıdık, akraba, eş-dostun adli işleri beni 
sıkıştırır, yanlış da yapamam diye düşünür ve Akçadağ’ ı ister. 
 Akçadağ’ da ev tutar, yerleşir oraya... 
İşte orada BULUT olan soyadını “Gitsin şu bulut üstümden !” 
diyerek, adliyede çalıştığından, hakim Hüseyin ALICI ile de iyi 
anlaştığından, soyadını değiştirir. Yazıcıoğlu yapar.  
Yazıcıoğlu... Adliye teşkilâtının en gözde yazıcısı 
olduğundan... Yazma tutkusunun tüm dünyasını kucaklamış 
olmasından. 
O günden bugüne ve bugünden sonsuza YAZICIOĞLU ismi 
böylece başlar işte... 
Seçim yapılacaktır. Seçmen kütükleri yazılacaktır. Adliyede 2 
zabıt kâtibi vardır. Durmadan dinlenmeden çalışılır. Yazım 
biter. Mehmet ATALAY isimli Mardinli bir hakim daha vardır. 
Seçim sonrası, yazımda ve seçimde görev yapanlara harcırahı-
görev bedeli bakanlıktan gelir. Gelir ama, Muharrem’ e hak 



ettiği ücret ödenmez. Yanında çalışan öteki zabıt kâtibi, Ali 
Seydi ELİUZ’ a, oranın yerlisi olduğu için para ödenir. 
Muharrem’ e ödenmez. Bakanlıktan gelen ödenek yetersiz 
olabilir ama, hiç olmazsa aynı işte çalışan arkadaşlar arasında 
ayırım yapılmadan, adaletli bir şekilde gelen ödeneğin 
bölüştürülmesi gerektiğini düşünür. 
 Ozanımızın haksızlıklar ve sömürüler karşısında 
amansız söylemleri işte bu noktalardan kaynaklanmaktadır. 
Akçadağ’ da çevresi genişler. Öğretmenlerden arkadaşı olur. 
İsmail AKGÜL isimli bir öğretmen arkadaşı daha var ki, tam 
kader birliği etmişlerdir. Kafa kafaya verirler. O sıralarda 
Almanya ülkemizden işçi talep etmektedir. Evli olanların önce 
eşleri gitmekte, ardından kendileri. İki kafadar arkadaş, 
memuriyet görevlerinden istifa ederek Almanya’ ya gitmeye 
karar verirler. 
Muharrem’in eşi Fatma ve oğlu Ali Abbas da Almanya’ ya 
gider. Zaman 1965’ i göstermektedir. Eşi Fatma’ da Almanya’ 
da bir hastanede iş bulmuştur. Bir ay sonra Muharrem’ de 
Almanya’ dadır. Öğretmen arkadaşı eşini gönderdiği halde, 
gitmez. Sonradan gitmeye karar verir ve Muharrem’ den 
yardım ister. Muharrem, arkadaşının eşinin iş yeri 
değiştirmesinde, hem de kendisinin Türkiye’ den istenmesinde 
yardımcı olur.  
Muharrem, bir inşaat şirketinde işe başlar. Orada çalıştıkları 
kentte( Wuppertal ELBERFLD )’ de, cadde kenarında 2 odalı 
bir evde otururlar. Sonra bir başka evin çatı katında. Ardından 
teşkilâtlı 4 odalı bir evde. Hem de iki katlı... İnşaat şirketinden 
sonra Muharrem YAZICIOĞLU, bir düğme fabrikasına işe 
girer. Sonra Tekstil fabrikası, ardından da Makine Fabrikasına 
geçer. Gemilerin, deniz altıların, otobüslerin prinç dişlilerini 
yapar. Plastik kollar imal eder. 
Türk Dernek ve Cemiyetleriyle ilgilenir. Lisan öğrenir. 
 Muharrem YAZICIOĞLU olarak, sazıyla ve 
söyledikleriyle o cemiyet ve derneklerde tanınmaya başlar. 
Burcu burcu Anadolu kokan Türk halk müziğine ve ozanlık 
geleneğine hizmet eder. Bolca da okur, inceler, araştırır. 
Ülkemiz, dışarıdan bakınca bir başka biçimde görünmektedir. 
Yurt sathında meydana gelen olaylar, yapılan haksızlıklar, 
anarşi ve terör manzaraları, ozanımızı yürekten yaralamaktadır. 



Her gün ülkemizden yükselen ağıt ve akan göz yaşı, 
ozanımızın şiir dünyasını fırtınalar içinde bırakır. Sosyal 
ağırlıklı şiirler yazar, çalar, söyler... 
 Almanya şartlarında başarılı olabilmek için, sanat sahibi 
olmanın yanında, lisan bilmek ve bir ehliyet-sürücü belgesi 
almak da gerekmektedir. Ehliyet-sürücü belgesi alır. Trafikte 
yanlış bir yere girmesi nedeniyle ehliyeti elinden geri alınır. 
Tekrar hazırlanır. Sınava girer, yeniden ehliyet alır. 
Sıkı ve disiplinli çalışma, kültür birikimiyle dolmuş olmanın 
yanında, canı kadar sevdiği ülkesinin içinde bulunduğu durum, 
ozan yüreğini gümbürdetmeye yetmiş ve artmıştır... 
 Oğlu Ali, işçi-öğrencidir. Hızlı bir gençlik yaşantısı 
içindedir. Motosikletli bir ekibin içindedir. Arkalarına aldıkları 
kızlarla memleket memleket sürat yapar. Oğlunun bu 
yaramazlıkları onu çok yorar. Oğlunun bu yaramazlıkları 
sebebiyle, polisle başı dertten kurtulmaz. Bir Karadenizli dostu, 
oğlunun tren rayları üzerinde motosikletle sürat denemesi 
yaptığını bile söyler. Ali’ nin bu haylazlıkları bıktırmıştır 
ozanımızı. Ülkeye döndüklerinde Ali, biriktirdiği beş on 
kuruşu da borsa da batırmıştır. Bankalara borçlanmıştır. Ama, 
ozanımızın torunu Emrah Gazi Üniversitesi’ nin “Tarih” 
bölümünü bitirmiştir. 
Almanya’ daki yabancı düşmanlığı ve çocuklarının okul 
meselesi ozanımız ülkesine dönmeye mecbur etmiştir. 1974’ de 
pek birikim de yapamadan Almanya’ dan yurda döner. 
Döndüğü yer artık Başkenttir. Çünkü Ali’ den başka diğer iki 
çocuğu Ankara’ da orta okul ve lisede okumaktadırlar. 
 1974’ de ilk kitabı olan “UYANDIK” ı yayınlar. 
 Ankara’ da Aydınlıkevler Türkiş Blokları’ ndan bir 
kooperatif evi alır ve oraya yerleşir. Oğullarından Ali Abbas, 
Almanya’ dan döner ve askere gider. Öteki iki oğlu Ali Askar 
ile Hüseyin Tahir, ayrı ayrı üniversiteyi kazanırlar. 
 Bu arada Malatya’ da emlakçılık yapar ve Hamido 
olayını da görür.  
 1976’ da Aşık Ali İzzet’ le birlikte Kültür Bakanlığı’ 
nca Almanya’ ya konserler vermek üzere görevlendirilir. 
Almanya anılarını “Sevdalıyım” adlı eserinde geniş olarak 
anlatmış olduğundan, burada bahsedilmemiştir. Ozanımızın 
300 adet kitabı, Almanlar tarafından yakılmıştır. 



1978’ de oğlu Hüseyin Tahir, İstanbul’ da Prof Tütengil’ in 
cenazesinin kaldırılması sırasında vurulur, yaralanır. Yıldız 
Üniversitesinin son sınıfındadır. Elektrik mühendisi olarak 
mezun olur. Olur ama kamuda iş bulamaz. Kendi gayretiyle 
Erzurum’ da özel bir iş bulur. Ama oğlu, 1986’ da şehir dışında 
110 metrelik bir yardan uçarak trafik kazasında yaşamını 
yitirir. 
 Oğlunun vefatını bir şiirinde ozanımız şu şekilde dile 
getirmiştir. 
 
 “Tipi, boran olur akla gelirsin 
 Neden böyle meşhur oldun Erzurum ? 
 Senede on bir ay karla kalırsın 
 Sonunda yüreğim deldin Erzurum. 
   
Nice yuvaları sahipsiz koydun, 
  Kaçıp kurtulanı eşkıya saydın, 
  Mezar mısın, vatan mısın sen nesin 
  Bizler ağladıkça güldün Erzurum. 
  
Babam harp zamanı usandı senden, 
 Yıllar sonra yine pay aldın benden, 
 Hiç mi doymuyorsun ölümden kandan 
 Bir yiğidim vardı aldın Erzurum. 
  
 Sana asker oldum derde tutuldum 
  Kış gelmeden bu tufana katıldım, 
  Dağlarında bir mühendis yitirdim, 
  Yavrumu taşlara çaldın Erzurum. 
  
Alaca karanlık uçuyor yardan, 
 Görevi uğruna geçiyor serden, 
 Hastaneye gelmiş bu yiğit nerden, 
 Garip olduğunu bildin Erzurum. 
  
 Telefonla kardeşleri gelince, 
  Yaralarla seviniyor görünce 
  Durmadan inliyor vakit geçince, 
  Türlü ihmalliğe daldın Erzurum. 



 Hastahane yiğidime bakmadı, 
 Nöbetçiler lâmbaları yakmadı, 
 Yolcular telaşlı uçak kalkmadı 
 Ölümüne sebep oldun Erzurum. 
   
Telefonlar acı haber veriyor, 
  Ambulanslar yaralıyı alıyor, 
  Komada cihazlar umut veriyor 
  Oğlumu defterden sildin Erzurum. 
  
Yakınları ana, kardeş ağlıyor, 
 Baba yanmış şaşkın neler söylüyor 
 Hacettepe yumuş kefen bağlıyor 
 Benim için sen de öldün Erzurum.  
 
Duyunca ağlarım korkarım senden, 
Genç bir kurban verdim uzaklaş benden, 
Derin düşündükçe olurum candan 
Ömür boyu derde saldın Erzurum. 
 
 Yazıcıoğlu için için ağlarım, 
 Gül açmıyor gazel oldu bağlarım, 
 Dert görmesin geri kalan sağlarım, 
 Yandı yürek hoyrat kaldın Erzurum. 
 
 
 1978’ de ikinci kitabı olan “GÖZE”, Halk Ozanları 
Kültür Derneği’ nin Ozanlardan Seçmeler Dizisi’ nin 3 nolu 
yayını olarak 3.000 adet basılır. 
Bu arada mühendis oğlunun ölümü, büyük oğlu Ali Abbas’ ın 
Tır’ la Türkiye-Irak arasında nakliyecilik yapması, diğer oğlu, 
Gazi Üniversitesini bitiren Ali Askar’ ın da bir arkadaşının 
iftirası üzerine cezaevine girmesi, ozanımızı hayli üzmüş ve 
yormuştur.  
Büyük oğlu Ali Abbas, taşımacılık yaptığı sırada Bağdat’ ta bir 
trafik kazası geçirir. Bağdat hukukuna göre yabancı kişi 
memleketlerine gelmeseydi bu kaza olmazdı. Bu anlayışla 
oğlunu tutuklarlar. Uzun ve çileli uğraşlar sonunda oğlu 
cezaevinden çıkar. 



Gayri bu koca ozan yorulmuştur. Çile onu içten arıtmış, dertler 
yaprak yaprak gönül ağaçlarında çığlık atar olmuştur. 
Bazen kendisini yalnızlığın kollarına atmak ister. İçine 
kapanmak, kendi kozasını kendi örmek ister. Ama yapamaz.  
Şimdi ozanımızın yalnız kalmak istediği iki şiirini birlikte 
okuyalım : 
 
“BENİ HALİME BIRAKIN 
 
Durulmayan bir ozanım 
Beni halime bırakın 
Araştıran bir yazarım 
Beni halime bırakın. 
 
Gördüm gelip gidenlerim 
Gerçek ile yalanların, 
Tanıyıp ta bilenlerin 
Beni halime bırakın. 
 
Yürekten akraba nerde ? 
Bencillik arada perde 
Eserlerim kalır yerde 
Beni halime bırakın 
 
Daim şımarıklar önde 
Yağ çekenler güzel yönde 
Bu beceri yoktur bende 
Beni halime bırakın 
 
Geçim için telaşım var 
Gün aşıyor zamanım dar 
Yakınlarım bir bakar kör 
Beni halime bırakın. 
 
Ecel dolanır başımda 
Bir gece ani döşümde 
Yine korkmam bu yaşımda 
Beni halime bırakın. 
 



Yazıcıoğlu ölmem ki ben 
Ölmesem de gülmem ki ben 
Daha mutlu olmam ki ben 
Beni halime bırakın.” 
 
Bu şiirinde de görüldüğü gibi, ozanımız yakınlarından 
şikâyetçidir. Ölümden korkmuyor ama, bir gün bu dünyadan 
göçüp giderse eserlerinin yerde kalmasından, onlara sahip 
çıkılmamasından endişe etmektedir. Zaten bir şairin de en 
büyük kaygısı bu olsa gerek. 
Ozanımız, evde, işte, akrabalar arasında kendisinin bir duygu 
adamı, bir ozan olduğunun farkına varılmadığını gördükçe 
adeta isyanları oynar. Beni bana bıraksanız da şöyle gönlümce 
okusam, gezsem, yazsam olmaz mı diye serzenişte bulunur. 
Der ki : 
 
“ŞİKAYET BIRAKSANIZ OLMAZ MI * 
 
Bir ozanı köreltici oldunuz 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
Ne dediysem hallerime güldünüz 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
 
Yakınlarım benliğimi aldılar 
Anlamadan boşa gidip geldiler 
Körelttiler beni benden ettiler 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
 
Çıkacak yol bulamadım şaşkınım 
Çeşitli yollara girsem düşkünüm 
Gürültüden çocuklardan kaçkınım 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
 
Ne eşya benimdir, ne evde düzen 
Her şeyi karıştırır torundur bozan 
Anlayan olmuyor bu beni üzen 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
 
Gücüm yoktur gecekondu kaderim 



Zamanında düşünmemiş pederim 
Bunun için yorgunluktur kaderim 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
 
Düşünüp kendimi bulamaz oldum 
Neler olur biter bilemez oldum 
Sazımı elime alamaz oldum 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
 
Yorulmuş emekli bunu bilseniz 
Güler yüzle sohbetime gelseniz 
Bir ozandan tecrübeler alsanız 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
 
Ozanın düşünüp yazması gerek 
Yenilenmek için gezmesi gerek 
Haksızlık görünce kızması gerek 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ? 
 
Yazıcıoğlu yar elinden şaşırdım 
Bu kafayla ölçüleri kaçırdım 
İyi kötü yuvanızdan uçurdum 
Beni bana bıraksanız olmaz mı ?” 
  
Bu sıkıntılar içerisinde kıvranan ozanımız, 1978’ de Ankara 
Numüne Hastanesi’ ne Arşiv  şefi olarak tayin edilir. 3,5 yıl 
çalışır. Sıhhati gereği buradan da istifa ederek ayrılır. Dışardan, 
geri kalan 3 yıl için daha prim ödedikten sonra 25 yıl hizmeti 
tamamlayarak emekli olur. 
Ankara’ daki OZANLAR DERNEĞİ ve benzeri çalışmalara 
“Sevdalıyım”(1998) isimli eserinde ozanımız geniş yer verdiği 
için, biz buraya almayı düşünmedik. 
1988’ de Ankara’ daki hava kirliliğinden kaçarak Antalya’ ya 
3-5 arkadaşıyla gelir. Koyunlarda 5 dönümlük bir arsa alırlar. 
Bu arsa içinde beton bir ev, bir dönümlük sera-cam vardır ve 
70-80 adet de şeftali ağacı vardır. 5 milyon lira sayarlar 
buraya... Bir süre orada ikamet ederler. Ama, ortaklık fazla 
sürmez. Ortaklığı bozarlar arsayı satarlar. Oradan düşen 



paranın üstüne 3,5 milyon daha katar ve Antalya TRT 
caddesinde bir daire satın alır. 
Aynı zamanda çok iyi bir Antalya tutkunu olan ozanımız, 
özellikle çevre ve deniz kirliliğiyle savaşır. Antalya’ nın denizi 
kadar dağları da görkemlidir. Tabiat ananın özel gelini olarak 
nitelediği Antalya’ nın Hurma Köyü’ nün başındaki dağlarımız 
için bir şiirinde bakınız ne demiş ? 
  
 
 
 
“BİZİM DAĞLAR 
 
Antalya’ da Hurma köyü başında 
Üç kardeş dikilmiş duruyor dağlar. 
Hergün görüyorum onbeş yaşında 
Sabah güneşine gülüyor dağlar. 
 
 Sanki tabiatın özel gelini, 
 Akdeniz’ e uzatıyor elini, 
 Bahar aylarında coşkun selini, 
 Dalgalara selam salıyor dağlar. 
 
Kış olunca giyinirsin beyazı, 
Örtünürsün gülmez, edersin nazı, 
Sizi çok severim, unutma bizi 
Akşam güneşini yoruyor dağlar. 
 
         Bahar olur, yeşillerle oynaşır, 
         Çoban, koyun, kuzu birden kaynaşır, 
         Türlü çiçek, seslenmeye uğraşır, 
         Canlılar koşarak geliyor dağlar. 
 
Her mevsimde başka başka olursun, 
Seher yelleriyle hayat bulursun, 
Ben ölsem de yine güzel kalırsın, 
Bazen Akdeniz’ e dalıyor dağlar. 
 
          Dağlar, olmazsınız günüm geçmiyor, 



          Yolum size uğramadan aşmıyor, 
          Turnalar da katar olup uçmuyor 
           Kekliğin, bülbülün doluyor dağlar. 
 
Antalya’ da kondum, doğru yamacın, 
Renkleri giyinmiş, kardeşin, bacın, 
Beni ağlatmak mı senin amacın ? 
Yaralı gönlümü deliyor dağlar. 
 
 
 
 Dağlar, yüceldikçe yüceliyorsun, 
 Çok şeyler biliyor, heceliyorsun, 
 Sen de ufalanıp bocalıyorsun 
 Dertlinin halinden biliyor, dağlar. 
 
Yazıcıoğlu, tabiatı özlüyor, 
Her sabah kalkınca sizi gözlüyor 
Nice güzelliği dağlar gizliyor 
Aşığın gönlünü çalıyor dağlar.” 
  
Artık ve şimdi olduğu gibi bir ayağı Başkentte, bir ayağı 
Antalya’ da olan ozanımız, 1990’ da Kaynağımı Kurutma, 
1991’ de “Anadolu’ mun Meyveleri” 1994’ de “Kitaplar 
Ağlıyor”, yine 1994’ de “Birbirinden Kaçar Oldu İnsanlar” 
isimli kitapları EKO yayınları arasında çıkar.  
Bu arada Kültür Bakanlığı’ na “Yeni Dünya Yaratalım” isimli 
bir kitabıyla baş vurur. Ama, kitap bakanlıkta yayınlanmadan 
kaybolmuştur. 
Aslında ozanımız Muharrem YAZICIOĞLU’ nun yaşam 
öyküsü birkaç ciltlik otobiyografik roman olacak niteliktedir.  
Ozanımız çok sayıdaki şiirinde kendi yaşamını baştan sona 
özetlemeye, yukarıdan beri bizim anlatmaya çalıştığımızı mısra 
mısra dile getirmeye çalışmıştır. 
İşte o güzelim şiirlerinden birisi : 
 
 
 
“GÜLENDENİN BEŞİĞİ 



 
Kökenim Arguvan, ilim Malatya 
Dokuz aylık yoldan geldim o günler. 
Yazıda beşiğim kurt sürüklemiş 
Bilinmez günlere doldum o günler. 
 
Ülke fakir vasıta yok illerde 
Küçük yaşta çok yürüdüm yollarda 
Yalın ayak kış günleri sellerde 
Soğuktan hastalık aldım o günler. 
 
Baba, dayı, kardaş hakir gördüler 
Onlar zengin beni fakir gördüler 
Beş yıl komşu köyde okur gördüler 
Okumayı doğru bildim o günler 
 
Hem talebe, hem işçiyim, hem çerçi 
Köyümden başka görmedim çarşı 
O zman görüşüm çocuktu gerçi 
Adana’ ya ırgat oldum o günler. 
 
Erzurum, Elazığ askerim hasta 
Yoksul olduğumdan küsemem dosta 
Geride bir anam, bir bacım yasta 
On bir ayda hasta kaldım o günler 
 
Askerlik, hastalık bitti evlendik 
Kısa süre bir arada eğlendik 
Kurs bitirip memurluğa bağlandık 
Sevinip ümitle güldüm o günler. 
 
Bir zaman köylerde sağlıkçı gezdim 
Mahkemede kâtip oldum çok yazdım 
Zakir olup cemde sazımı çaldım 
Erenler ceminde yoldum o günler. 
 
On dört sene çark içimde dolandım 
Geçim için toz borana bölendim 
Engelleri aşıp savaş verendim 



Coşarak çağlayan seldim o günler. 
 
Tabiatı, güzelleri severdim 
Aşkımın elinden sine döverdim 
Her gün sabah sanki yeni doğardım 
Taze meyve veren daldım o günler. 
 
Devletlere gittim dar dünyam ile 
Mücadele verdim var bünyem ile 
Şiire başladım bu gönyem ile 
Vatana dönünce eldim o günler. 
 
Pahalılık ile ölüm korkusu 
Gün geçtikçe çıkıyordu kokusu 
Geçtiğim günlerin bütün öyküsü 
Şehirleri talan gördüm o günler. 
 
İki kitap beş yüz oldu şiirler 
Alizzetle dolaşıldı şehirler 
Bizim idi Tuna gibi nehirler 
Akmasını bilmez göldüm o günler. 
 
 
 
Günde otuz ölü veriyor vatan 
Acep duysa ne der bırakan Ata’m ? 
Utanır bu güzel toprakta yatan 
Türlü gaygılara daldım o günler 
 
Düşe kalka yolun sonu belirdi 
Deli gönlüm çilelerden yoruldu 
Küçük oğlum İstanbul’ da vuruldu 
Kendimi yollarda buldum o günler. 
 
Hapishane kapıları bekledim 
Derdim çoktu üstüne dert ekledim 
Kötü yanım dostlarımdan sakladım 
Çok boşa yoruldum yıldım o günler. 
 



Bu şiirde hem hayatım, hem derdim 
İnan ki anamdan doğalı derdim 
Üç yıl Numüne’ de çalıştım, kördüm 
Dayanmaz kırılan teldim o günlerç 
 
Yazıcıoğlu emekliyim yoruldum 
Olur olmaza kızdım darıldım 
Kimi görsem dost diyerek sarıldım 
Düzensiz sazımı çaldım o günler. 
 
Nasıl ? Tıpkı benim anlattığım gibi değil mi ? Ne diyorsak, 
hepsini işte bu şiire satır satır dizmiş ozanımız. 
Bu çalışmamızı ileriki zamanlara bırakarak, burada ozanımızın 
yaşantısından kesitler sunduğumuz bu çalışmaya nokta 
koyuyor, ozanımıza nice uzun ömürler ve daha nice ölümsüz 
şiirler-eserler beklediğimizi belirtmek istiyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜM -II 
 
ESERLERİNİN TAHLİLİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
İLK KİTABI : 
 
 
“UYANDIK” 
 
ve  
 
OZANIMIZIN DOĞUŞ DÖNEMİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ozanımız Muharrem Yazıcıoğlu’ nun ilk kitabının adı 
“UYANDIK” dır. “Uyandık” la ozanımız kafasında ve 
yüreğinde yaşadığı ve yaşattığı ülke, ulus ve dünyayı kalın 
hatlarıyla çizmiştir. 
“Doğuş Dönemi” adını verdiğim bu dönemde ozan, içinde 
yaşadığı toplumun her türlü derdiyle dertlenmeye ve yaralara 
parmak basarak çareler aramaya başlamıştır. 
Toplum 1970’ li yılların sağ-sol, ilerici- gerici, devrimci-
ülkücü problemleriyle ve iç çekişmelerle çalkalanıp 
durmaktadır. Ozan elbette bu çalkantılardan etkilenmiştir. Bu 
med-cezir sırasında kendi yolunu ve yörüngesini çizmiş, 



kendince “doğru bildiği” yolda çalıp söylemeye devam 
etmiştir. 
Yaşadığı dönemin ağızlardan düşmeyen işçi-köylü, fakir-
zengin, Amerikancı-sömürücü konuları ozanımızın da dilinde 
mısra mısra şiir olmuştur. 
Yazıcıoğlu, o yıllarda nasıl kendince doğru bildiği bir yol 
üzerinde çalıp söylemiş, eleştirmiş, haykırmışsa; aynen ben de, 
tam Yazıcıoğlu’ nun “karşısındaki doğru bildiğim yolda” yazıp 
söylemekteydim. Ama, onun sloganlarla ördüğü dünyada 
nitelediği “asla Amerikancı” olmadım ve benim de o dönemde 
sloganlarla büyüttüğüm dünyada Yazıcıoğlu’ nun “Rusyacı” 
olmadığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. 
Şu kadere bakın ki, ülkem ve ulusumun yaşadığı o sancılı 
dönemlerin en acımasız kalemleri olan bizler, bugün aynı 
doğrularda, gerçeğin tam ortasındayız. 
Ne güzel değil mi ? 
İnsanlarımızın mutlu, ülkemizin kalkınmış, ilerlemiş olmasını, 
dostluk, barış, hoşgörü etrafında el ele tutuşmasını ve 
doğrulardan asla ödün vermemesini arzulamaktayız. Sömürü, 
yalan, hortum, vurgun dönemlerinin sona ermesini, ülkemizin 
elin yadına-yabanına el açmamasını, insanlarımızın aydınlık ve 
hür fikirli olmasını dilemekteyiz. 
Şimdi, benim 1970’ li yıllarda yayınladığım ve şu an 
“benimdir” demekte güçlük çektiğim “Kırat Geliyor” ve “Ezan 
Susmaz” adlarındaki kitaplarımla, Yazıcıoğlu’ nun kapağında 
sol yumruk sıkılmış, kıpkızıl renge boyanmış, koca bıyıklı 
adam çizgileri olan “Uyandık” kitabını yanyana getirsek 
şaşırırsınız.  
Vallahi şaşırırsınız ! 
Bu kadar tezat olur mu dersiniz. Olmaz, ama bu tezatlar 
arasından süzülen bazı gerçekler var ki, işte onlar bu ikibinli 
yıllarda bizi bir arada tutmakta ve usta ozanın eserlerini tahlil 
etme yürekliliğini bana vermektedir. 
O gerçekler nedir diyecek olursanız ? 
Değişmez doğrulardır.  
Anadolu sevdasıdır. Çiledir. Sevgidir. 
Şimdi anladınız mı ? 
Ama gayet iyi bilmekteyim ki, bazı kalıpçılar, slogancılar, at 
gözlüklüler, katı yürekliler, karanlık yüzlüler, ülkesini, halkını 



sevmeyen acaip yaratıklar; bu tahlil çalışmamla, o taraftan 
olsun, bu taraftan olsun, ikimizi de, birbirlerinden habersiz 
olarak suçlayacaklardır. 
Varsın kuş beyinliler ne derlerse desin. 
İki nokta arasında tek doğru çizilir. İkinci bir doğru çizilirse, 
birincisine paralel olur. Gerisi mi ? Gerisi, teneke gürültüsü 
canlarım. Siz o soğuk ve şekilsiz söylemlere bakmayın da 
gelin, iki nokta arsında nasıl bir doğru çizilmiş onu görmeye 
devam edin olur mu ? 
1974 yılında yayınlanan “Uyandık” eseri, 80 sayfadan 
oluşuyor. Eserin girişinde “ithaf” sayfasında aynen şunlar 
yazılmış : 
 
“BİR GÜN ALDATILIR 
DÖRT YIL CEZASINI ÇEKERİZ 
 
TÜRKİYE HALKINA ARMAĞAN” 
 
Ankara’ da Özbilgi Matbaasında basılan eserde “içindekiler 
bölümü” bulunmamaktadır. Kitabın o günkü satış fiyatı on lira. 
Kapak kompozisyonun Ayla Adıgüzel çizmiş. Kitabın arka 
kapağında ozanın siyah beyaz bir fotoğrafı ve kısa yaşam 
öyküsü veriliyor. İçinde tam 35 adet şiir bulunmakta.  
O yılların siyasal iktidarı ile ülke genelinde meydana gelen 
haksızlıklara isyan bayrağını kaldıran bir yapıt. 
“Uyandık” kitabının ilk şiiri “Faşizm” başlığını taşımakta. 
1974’ lü yıllarda, ülke genelinde meydana gelen “faşist-
komünist” kavgasının etkisinde yazılmış bir şiir. O yılların 
manzarasını ele alan ve güzel ülkemizin yanlış yönetildiğini, 
Amerika aya giderken bizim halen yoklukla ve yoksullukla 
kıvranıp durmamızı vurgulayan bir şiir. 
Zaten Yazıcıoğlu’ nun genel şiir karakteri de bu. Yöneten, 
iktidarı elinde bulunduranların yönetilenlerin sırtından 
geçinmeleri... İşte bu tutum, ozanımızı çileden çıkarmakta ve 
söz kırbacını eline vermektedir. Yanlış ve haksız olanın 
karşısına kimi slogan ve ideoloji bezirgânlığı yapanlar gibi 
çıkmaz ozanımız. Slogandan öteye geçer. Problemi ortaya 
koyar ama çaresini de sunar.  



İşte bizim ozanlarımızın, Anadolu yürekli ozanlarımızın yapısı 
böyledir. Yani kafasını, yüreğini, sazını ve sözünü Anadolu ve 
bu güzelim insanlarına çevirmemiş, sadece dış akım ve modaya 
uyarlamış, kiralık ve satılık, çağ dışı olan “ozan 
müsveddeleri”ne hiç benzemezler. 
Anadolu ozanlarının tek tasası büyük ulusun ve yurdun geri 
kalmışlığıdır. 
Bu “Faşizm” başlıklı şiirde sadece “faşizm” kelimesi slogan 
özelliği taşımaktadır. Bu slogansı sözcüğü düşünmezsek, 
ozanın şiirinde ele aldığı problemlerle sunduğu çareler, yerinde 
ve güzeldir. 
-Amerika ayda dolaşırken, bizimkilerin koltuk için 
dalaştıklarını,  
-Adalet mekanizmasının işleyemediğini, 
-Vatandaşın, yönetenlerin duyarsızlığı sebebiyle dış ülkelere 
göç ettiğini,  
-Millet soğana suyu katık ederken, iktidarların ve yönetenlerin 
de midelerinin - göbeklerinin büyüdüğünü, 
-Günlük başbakan değiştiğini 
 anlatmaktadır. Çare olarak da, milletin bir gün hesap soracağı, 
milletin bu duruma daha fazla katlanamayacağı, kanun ve 
nizamın birgün milletin istediği gibi olacağı ve bu sebeple de 
milletin artık sırt sırta vererek birleşmesinin, kenetlenmesinin 
gereği üzerinde durulmaktadır. 
İkinci şiir tahsil yapıp başkan seçilen bir kişiye "Köyünden 
haberin var mı ?” başlığıyla seslenmektedir. Başkan seçilip 
başa geçene kadar iyi huylu olan, ancak koltuğa oturduktan 
sonra, millete hizmet etmeyen kişiyi eleştirirken köy ve 
köylünün portresini çizmektedir. “Haykıran yürek ozanımız”, 
yolu, izi, gazı, tuzu, ışığı, işi, aşı olmayan yoksul Anadolu 
köyünü usta bir ressam gibi şiirine resmeder. Resmeder de 
bütün bunlara sondan bir evvel ki dörtlüğüyle çare de gösterir. 
Der ki : 
 
“Okusan da köyüne dön 
Büyüsen de köyüne dön 
Göster geleceğe bir yön 
Köyünden haberin var mı ?” 
 



İşte Yazıcıoğlu bu...  
Politikayı yalan, düzen, yükünü tutma, milleti unutma, vurgun, 
hortum, talan olarak ele alanlara yüklendikçe yüklenir. 
Politikacıların “sağ - sol” diyerek milleti uyuttuğunu ve çıkarı 
için her şeyi yaptığını söyler. Okuyan, araştıran ve geleceği 
gören bir ozan olarak, 
 
“Yaz gelince vatanımız güllenir 
Yel estikçe ürünleri sallanır 
İşçileri tarlalara yollanır 
Ekin satın aldın politikacı” 
 
Dörtlüğünde olduğu gibi, ülkenin öz kaynaklarını 
değerlendirmeyip, ithalât yaparak, “zam üstüne zam koyarak”, 
milleti canından bezdirenlerin aslında “Cumhuriyete ihanet 
içinde” olduklarını vurgular. 
Yalancı ve düzenbaz politikacıları böyle yererken, fukara 
komşulara da elbette bazı söyleyecekleri vardır. “Herkes ne 
alemde, sen neredesin ? / Biraz uyansana fukara komşu !” diye 
seslenir ve başlar anlatmaya. Anlatır, anlatır hem de bıkmadan, 
usanmadan. Çözüm yolunu da gene sondan bir önceki 
dörtlüğünde söyler. 
 
“Arif isen bu cümleler yetmez mi ? 
Birleşirsek dertlerimiz bitmez mi ? 
Gemi düzensizdir bir gün batmaz mı ? 
Kullanmayı bilsek fukara komşu.” 
 
Ozanımız, bu ilk eserinde doğum yeri olan Arguvan’ ı da ele 
alır. Kendine göre “devrimciler yetiştiren” bu toprağın ağalar 
ve sömürücüler elinden kurtulmasını düşler. Şiirinin son üç 
dörtlüğü şöyledir : 
 
“Anadolu’m köyün, kentin aynısı 
Bir değil, beş değil bitmez kaygısı 
Cehalet bırakmaz yoktur duygusu 
Bu memleket kalkınmalı Arguvan. 
 
Kalkınalım dersen gelin birleşek 



Hastanın, cahilin derdini bilek 
Yalvarmayla kabul olmuyor dilek 
Kolunla, kafanla çalış Arguvan. 
 
Köle değil küçük görme halkımı, 
Çok ağlattın vermelisin hakkını, 
Yazıcıoğlu çekinmeden şarkını 
Tarlada gençlerin söyler Arguvan.  
 
Ozan Yazıcıoğlu, gerçeklerin yılmaz savunucusudur. Sözünü 
kısmadan, hiçbir şeyden korkmadan söyler. 
 
“Senenin yarısı bayram 
Bu millet nasıl doyacak ? 
Dini bayram, milli bayram 
Bu millet nasıl doyacak ?” 
 
Diyerek, ülkenin önemli bir gerçeğine işaret eder. Sonra da, 
sinemayı bırakıp sahneye adım atan ve artistlik yapan, hippi 
kılıklı sahne bülbüllerine verir veriştirir. “Bozuk Perde” şiirinin 
bir kıtasında; 
 
“Mahzuni’ den aldı aranjman yaptı 
Aşık Veysel gitti mirasın kaptı, 
Vatanın derdini yabana sattı 
Ozanlık mı yoksa düzenbazlık mı ?” der ve ciddi ahlâka sahip 
olmayan, düzgün bir yuva dahi kuramayan kadınlara özellikle 
sahnenin yaramadığını belirtir.  
O’ nun “doğuş dönemin” ni simgeleyen “Uyandık” isimli 
birinci kitabının dikkatleri çeken, değişik konulu bir şiiri de 
var. “Düğün Kâhyası” adını taşıyan bu şiirde, bir düğün 
karmaşası dile getirilmektedir. Davul sesinden bıkan komşuları 
ve çıkan kargaşa nedeniyle ortalığın toz duman olduğu bir 
düğün anlatılmıştır. 
Bizim ozanımız, ülke sorunlarını ruhunda, iliklerinde duyar ve 
yaşar. “Duymayan Trafik” başlıklı şiiri ile de parayla ehliyet 
almadan tutun, trafik canavarına, yedek parça ve araç bakımına 
varıncaya kadar her sorun teker teker ele alınmıştır. 



“Sodalı Fırın” şiirinde yüzü kuru, içi hamur olan ekmek 
üretimini ele alır Yazıcıoğlu. 
“Eczane İle Doktor Ortak Kardeşim” şiirinde de, sağlık 
meselemize el atmaktadır. Reçetelerin tıp dilinde yazılması ve 
halk tarafından okunamamasına dahi eğilir. 
“Öküzüne Ho De babam” şiirindeağalık döneminin sona 
ermesini ve toprağın işleyenin olmasını istemektedir. 
“Bekle ha Bekle” şiirinde yazarların, aydınların ve gençlerin 
cezaevinde olduğunu ve genel af beklediklerini belirtmektedir. 
“Ali Dayı” şiirinde gene emperyalizmle mücadele ve köylüyü 
uyanış ve isyana davet vardır. 
“Ankara” şiiriyle seçim öncesi Başkentin perişan halini 
yansıtmaktadır.”Türkiye’m” şiiriyle de gene aynı pencereden 
ülke geneline bakmaktadır. 
“Ters Dönen Çark” şiirinde ozanımız, büyük Atatürk’ ün 1938’ 
de vefatından sonra çarkların ters dönmeye başladığını ve çırak 
bile olamayanların seçimlerle iktidara geldiklerini 
anlatmaktadır. Aynı şekilde “Sahte Liderler” şiiriyle eleştirel 
bakışını sürdüren ozan, “Burjuvanın Pis Mirası”, “İktidar 
Babanın Adamı”, “Yıpranmış Gemi”şiirlerinde aynı söylemini 
devam ettirmektedir. 
“Lokantadan Korkuyorum” şiirinde pahalı ve bozuk düzen 
yemek veren lokantalar iğnelenmektedir. 
“Devrimler” şiirinde ozan, rüşvetçi düzeninin yerine nasıl bir 
“düzen kurmak” için devrim gerçekleştirmek istediğini 
bildirmektedir. Aynı şekilde “Neden Gitmesin” ve “Yalnız” 
başlıklı şiirlerinde de, o 1970’ li yılların hengâmeli dönemlerini 
anımsatmaktadır. 
Emperyalizme, özellikle Amerikan emperyalizmine karşıdır 
ozan. Amerikanın uşaklığını yapan patronlar karşısında işçinin 
ve gençliğin uyandığını ve “sel misali” gelmekte olduğunu 
anlatır. “30 Yılda Yarım Tahsil” şiirinde ise, sadece etiket 
veren, gerçek ve ihtiyaç olan ilmi vermeyen tahsil hayatını 
iğneler, delik deşik eder ve ortaya koyar.”Komisyoncu” şiiriyle 
de havadan, onun bunun sırtından para kazananları gündeme 
getirir.  
“Şair, ozan, aşık” veya başka ne isim verirseniz verin. Adı hiç 
önemli değil. Önemli olan onların sorgulamalarıdır. Her 
konunun üzerine projektörlerini yöneltmeleri, analiz yapmaları 



ve kesin sonucu, tedavi metodunu açık açık ifade etmeleridir. 
Geçmişten ders alarak, okuyarak, araştırarak, çok seyahat 
ederek, yüreğini cümle insanlığa açık tutarak muhteşem bir yol 
çizmeleridir. 
Anlamsız yaşantısının anlamsız şiirini yazdım sanıp, kendi 
yazdığını kendisinin bile anlamadığı, içinde hiçbir mesaj ve 
ışık olmayan deli saçmalarını çağdaşlık ve ilericilik adına 
sunmaya çalışanlar, aslında onlar toplumun bilmiyorum kaç 
asır gerisinden gelmektedirler. 
Halkını bilmeyen, sevmeyen, derdiyle dertlenmeyen, sevinciyle 
neşelenmeyen, yani özetle halkın kendisi olmayan bir şairin 
şiirini o halk, gelecek çağlara niye taşısın ki ? 
Taşımaz muhakkak.  
Ne olur ?  
Kütüphanelerin tozlu raflarında ve takvim yapraklarının 
unutulanlar dizisi arasında yok olup giderler. Bırakın eserlerini, 
isimleri onlar öldüğü gün unutulur. 
Ama, halkın nabzı, yüreği olanlar öyle mi? Bin yıl ötelere bile 
taşır halk onları. Hem de yazılı kaynaklar ile çağın araç-gereç 
ve teknolojinin olanakları  olmasa bile... Halkın gücü yeterlidir. 
Ayhan Aydın, ozanımız Yazıcıoğlu’ na “Cem Dergisi” nin 
Nisan 2002 sayısında “Anadolu Bilgesi” demekte. Doğru 
demekte... 
Evet o, ulu bir çınar olarak “Anadolu Bilgesi” dir. 
Gelin ilk kitabındaki şu şiirini birlikte okuyalım hele : 
 
“YOKSUL ANADOLU’YUM BEN 
 
Denizim, madenim kimsede yoktur 
Bak yine yoksul Anadolu’ yum ben. 
Gençlerim, gelinim, kızlarım çoktur 
Bak yine yoksul Anadolu’ yum ben. 
 
Her tarafta ırmaklarım akıyor, 
Düşmanlarım göz dikmişler bakıyor, 
Dünyanın kilidiyim herkes korkuyor 
Bak yine yoksul Anadolu’ yum ben. 
 
Taranmalı kayalarım, cevherim 



Göreceksin bende çıkan hüneri, 
Girmesin yad eller çekin hançeri 
Bak yine yoksul Anadolu’ yum ben. 
 
Üzerimde kuşaklarım barınsın, 
Yabancılar içimizden arınsın, 
Güzel ülke ebediyyen korunsun 
Bak yine yoksul Anadolu’ yum ben. 
 
Beni yoksul koyan düzen kahrolsun, 
Derdimden anlayan idare gelsin, 
Çeşitli madenleri arasın bulsun 
El değmemiş kızım, bakireyim ben. 
 
Gün gelecek bu yoksulluk bitecek, 
Fabrikanın bacaları tütecek, 
Çeşitli ürünler, güller bitecek 
O zaman gülecek Anadolu’ yum ben. 
 
Anadolu’ m sen gül, ben de güleyim 
Koşa koşa kucağına geleyim, 
Yazıcıoğlu mutluluğu göreyim 
Sürülerim otlar Anadolu’ yum ben.” 
 
Haydi buyurun bakalım, slogancılar ve ideoloji bezirgânları. 
Bu şiiri defalarca okuyun da görün hele !.. 
Ozanlarımızı kendi siyasal emellerinde kullananlar, 
vurguncuların ve hortumcuların pazarlama departmanından 
maaş alanlar, okuyun bu şiiri, okuyun da görün hele... Ya da, 
işçi-köylü, fakir-fukara dediği halde yatlardan-katlardan, 
Amerikalardan gelmeyen sizler, siz kırk yüzlüler de okuyun da 
görün hele... 
Bu ses Anadolu’ nun sesidir. Hani her iki veya üç yandan 
sömüre sömüre bitiremediğiniz güzel, cennet ülke var ya, o 
işte... O’ nun sesidir. 
Bu ses Yazıcıoğlu’ nun sesidir. 
“Doğuş Dönemi”nde ozanımız “İcarlı Kaplıca”, Müteahhit 
Kazığı” gibi şiirlerinde genelden özele yönelmekte ve kendi 
sorunlarını seslendirmektedir. Kendini kendinde aşmasını bilen 



ve kâinatın özüyle kucaklaşmasını bilen ender ozanlardan 
birisidir Yazıcıoğlu. 
“Durmadan Göçen Künyem” şiiri, Yazıcıoğlu klasiklerinden 
birisidir. Tamamen kendini anlatan bu şiirler, onun özün 
özünden ballar balını sunduğu dizeleridir. Bu şiirlerde genelden 
sıyrılmakta ve kendine-tabiri caizse özüne dönmektedir. 
Bakalım bu ilk kitabında ozanımız özüne dönüşü nasıl kaleme 
almış ? 
 
“DURMADAN GÖÇEN KÜNYEM 
 
Arguvan’ dan Adana’ ya 
Durmadan göçen künyem. 
Tarlada çalış ağaya 
Durmadan göçen künyem. 
 
Yaş küçüktür ayak yalın, 
Yoksulsun böyledir halin, 
Geri köyünedir yolun 
Durmadan göçen künyem. 
 
Ara sıra çalış hele 
Muhtaç olmadan ellere 
Gidersin yakında askere 
Durmadan göçen künyem. 
 
 
Çıkar kur’ a Erzurum’ a 
Bilmem ki hangi kurum’ a 
Hemen vurdular burnuma 
Durmadan göçen künyem. 
 
Muhabere alayınan, 
Hizadayız sırayınan, 
Marş söyleriz koroyunan 
Durmadan göçen künyem. 
 
Dokuz ay nöbet talimi, 
Hele bir görsen halimi, 



Dadaşlar keser yolumu 
Durmadan göçen künyem. 
 
Soğuktan, ayazdan yandık 
Hemen hastalanıp yattık 
İki ay Maraşalda kaldık 
Durmadan göçen künyem. 
 
Altı ay aldık tebdil hava, 
Kar çoktu çıkmışlar ava, 
Bazan atlı, bazan yaya 
Durmadan göçen künyem. 
 
Zatürre iyi olmadı, 
Ne çare askerlik dolmadı, 
Çalıştım yüzüm gülmedi 
Durmadan göçen künyem. 
 
 
 
Dokuz ay yattık Harput’ ta 
Yatak bekle hapı yutta, 
Hastalık zordur gurbette 
Durmadan göçen künyem. 
 
Geri dön yoksul köyüne, 
Çalış güvenme dayına, 
Taş, toprak koymadı soyuna 
Durmadan göçen künyem. 
 
Netice askerlik bitti, 
Köy kâtipliği cana yetti, 
Herkes bir diyara gitti 
Durmadan göçen künyem. 
 
Bir yıl dolaştık köyleri, 
Gördük fakirleri, beyleri 
Doldurduk nice ayları 
Durmadan göçen künyem. 



 
Şehirde kursa katıldık, 
Bitirdik, Kâhta’ ya atıldık, 
Taa o günden ucuz satıldık 
Durmadan göçen künyem. 
 
Sağlıkçı olduk köylerde, 
Variyet çoktu beylerde, 
Uzadı dört yıl böyle de 
Durmadan göçen künyem. 
 
 
 
Aylık az karnımız doymaz, 
Zenginler yanına koymaz, 
Çocuk ölür doktor gelmez 
Durmadan göçen künyem. 
 
Zorla naklettik buradan, 
Harput’ a geldik sıradan, 
Bizi de kurtar Yaradan ! 
Durmadan göçen künyem. 
 
Anne çocuk altı nüfus, 
Az ile doymaz pis nefis, 
Yine de güçlüyüz hepimiz 
Durmadan göçen künyem. 
 
Gidilmez hergün köylere, 
Kendine uygun bir iş ara, 
İmtihan verdik bir sıra 
Durmadan göçen künyem. 
 
Mahkemede kâtip olduk, 
İki aylığı birden aldık, 
Sonradan açıkta kaldık 
Durmadan göçen künyem. 
 
Keban’ ı, Hozat’ ı, Tunceli 



Dağı, taşı güzel yeri, 
Yirmi yedi mayıs seli 
Durmadan göçen künyem. 
 
 
 
Geri geldik Malatya’ ya 
Akçadağ’ dan Arguvan’ a, 
Buradan bilmem nereye 
Durmadan göçen künyem. 
 
Gezerek vazife bitti, 
Ne ettiyse yokluk etti, 
En son Almanya’ ya gitti 
Durmadan göçen künyem. 
 
Almanya’ da Wuppertal’ a 
Katlandık hallerden hale, 
Çokları dizildi yola 
Durmadan göçen künyem. 
 
Dokuz sene oyalandık, 
Türlü renklere boyandık, 
Nice fabrika dolandık 
Durmadan göçen künyem. 
 
Çok para geçti elimden, 
Yıllardır sakatım belimden, 
Artık tutan yok elimden 
Durmadan göçen künyem. 
 
Patron gaddarca soyulduk, 
Har vurduk, harman savurduk. 
Kati gitmeye koyulduk 
Durmadan göçen künyem. 
 
 
 
Birkaç cihaz, bir araba 



Vatan dönüyor haraba, 
Çokları dönmez burada 
Durmadan göçen künyem. 
 
Yazıcıoğlu hayat böyle, 
Çok uzattın kısa söyle, 
Nere gideceksin böyle ? 
Durmadan göçen künyem.” 
“Uyandık” isimli “Doğuş Dönemi” ni içeren eserinden 
ozanımızın, aslında çok dertli ve yanık bir ozan olduğunu 
anlamaktayız.  
Şiirlerinde kafiye, redif, teşbih gibi sanatkârane kaygılardan 
uzak, sade ve yalın bir söylem biçimi seçmiştir. Oldukça uzun 
soluklu olan şiirlerinde genellikle “ayak” kullanmamış, 
“kavuştak redif” i kendine ilke edinmiştir. On birlik hece 
veznine uymaya çalışan ozanın, doğuş döneminde yegâne 
talâşı, “mesaj” olmuştur. Onun bu dönem şiiri mesaj yüklüdür. 
Mesaj ki kendini ve düşüncelerini sergilemeyi içermektedir. 
Mesajsız hiçbir şiiri yoktur denebilir. Bu bakımdan “sanat 
sanat içindir anlayışı yerine sanat toplum içindir” anlayışını 
tercih etmiştir diyebiliriz. 
Bu dönem, onun tünelde yürüyüş ve ışığı arayış dönemidir. O 
nedenle, güncel gelişmelere şiirini vermek zorunda kalmıştır. O 
gelişmeler, onu gelecek zamanlara hazırlamıştır. 
Doğuş dönemini kapsayan bu kitabını yayınlarken ozanımız, 
sanırım benim gibi “aceleci” davranmıştır. Zira, siyasal ve 
sosyal olaylar onu bu kitabı yayınlamaya adeta itmiştir. Yani, 
şu an ozanın elinde olsa, bu kitabı şiirin geometrisiyle “yeniden 
ele alır” demekteyim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İKİNCİ KİTABI : 
 
 
“GÖZE” 
 
 
 
 
OLGUNLAŞMA DÖNEMİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Olgunlaşma dönemi, ozanımızın çile teknesinde hamur hamur 
yoğrulduğu ve gönül telinin haddeden çekildiği bir dönemdir. 
Tabiri caizse değirmen taşının arasından, iğne deliğinden 
geçtiği dönemdir. 
1979 yılında “Halk Ozanları Kültür Derneği Ozanlardan 
Seçmeler Dizisi’ nin 3 nolu yayını olarak 3000 adet basılan 
“GÖZE” kitabının ön sözünü dostum, değerli dergici Selim 
Sabit PÜLTEN kaleme almış. 
Pülten; “ Yaşamının acılarıyla oluşan bir öz var yüreğinde. 
Göze; yüreğinden, duygularından, ezilmişliğinden kaynaklanıp 
akıyor mısralara, deyişlere” söze girdiği “öndeyiş-önsöz” de 
“Muharrem Yazıcıoğlu ilk kitabını 1975’ de yayınlamış. Dört 
bin adet bastırmış ve iki baskı yapmış “Uyandık” adlı ilk 
kitabını. Daha çok ozan günlerinde, kapalı salon 
toplantılarında, ozan dostlarına, işçilere, öğrencilere satılmış 
kitapları. İkinci kitabındaki deyişleri, o kitabın dışında 
kalanlarla yeni şiirlerini kapsıyor. 
Birçok dergide de yayınlanan, özellikle köy-koop yayını Çarık 
ve Atılım Dergileri ile Aydın Doğan’ ın yayınladığı “Yaba” 
dergisinde yer almış deyişleri. 
Yazıcıoğlu Halk Ozanları Kültür Derneği dışında, Aşık Veysel 
Kültür Derneği’ nin Yönetim Kurulu sayman üyesi, beş yıldan 
beri her yıl Hacıbektaş Festivallerine katılıyor, deyişlerini 
okuyor. Diğer ozanlarla, Ankara-Nevşehir çevresindeki günlere 
katılıyor ve büyük ilgi görüyor.” demektedir. 
Esere adını veren şiiri 21.o9.1979 ‘ da kaleme almış. Şiir aynen 
şöyle : 
 
“GÖZE 
Taa ezelden halkın derdi 
Derinleşmiş olmuş göze 



Yıllardır yalana kandık 
Dostlar düşman oldu göze. 
 
Katiller meydan okuyor 
Ölümler yuva yıkıyor 
İktidar susmuş bakıyor 
Her gün kan damlıyor öze. 
 
Asya Avrupa beldesi 
Dünyanın güzel ülkesi 
Bahar denizi gölgesi 
Vatan zindan oldu bize. 
 
Yazıcıoğlu kaynar göze 
Örnek lider gerek bize 
Hep birlikte ders vermeli 
Halkıma kem bakan göze.” 
 
“Göze” kitabında ozanın 40 adet şiirine yer verilmiş. 
“Göze” de Yazıcıoğlu’ nun siyasi söylemlerindeki yalın kılıç 
efeliği ve slogansı saldırıları ilk kitabına göre biraz daha 
imgelerle ve sanatsal söylemlere dönüşmüş durumda. İşçi, 
köylü, devrim, öğrenci, ezilmişlik, sömürü, yalan iktidar gibi 
birinci kitabındaki deli fişek hücum öğelerini, daha bir ustalıkla 
kullanmaya çalıştığını görmekteyiz. Gene zamlardan, gene 
pahalılıktan, benzin kuyruklarından şikâyet etmekte, fakat bu 
kez; 
 
“Ülkeleri yapma taklit 
Gel dostum halk’a dönelim. 
Fikirlere vurma kilit 
Gel dostum halk’a dönelim. 
 
Bayram gelmiş yoktur aşım, 
Yıllardır yoksul kardaşım, 
Halen belalıdır başım 
Gel dostum halk’a dönelim. 
 
Kayaların maden dolu, 



Ne sağ kaldı ne de solu, 
Kan ağlıyor Anadolu 
Gel dostum halk’a dönelim. 
 
Amerika, Rusu, Çini 
Bırakalım taklit dini, 
Düşünsene geçen günü 
Gel dostum halk’a dönelim. 
 
Yazıcıoğlu yara derin 
Güneş doğar bu gün yarın 
Halk için verirsin serin 
Gel dostum halk’a dönelim.” Söyleyiş çizgisine geldiğini 
görmekteyiz. 1970’ lerin sokak eylemlerinde söyelenen “Katil 
Amerika- Go Home !” söylemlerinden bu kere Amerika’ nın 
yanına Rusya ve Çin’ i de oturttuğunu görmekteyiz. 
İşte Anadolu ozanlarının genel yapısı budur. Ülke ve ulusunu 
gözü gibi korur. Ona düşman olacak her hareket ve topluma 
karşı çıkar. 
Elli yıldır gam çeken ülkenin gamlı evlâdı olarak uzayıp giden 
kuyruklar, terör ve anarşi, patlayan bombalar, yaralılarla dolan 
hastaneler ve sahipsiz Anadolu... Ozan yüreği buna dayanamaz 
işte ve “Dostum” şiirinde dile getirir. 
 
“DOSTUM 
 
Elli yıldır gam yüklenmiş gemiye 
Bir de senin derdin doldurdu dostum. 
Her yıl bahar ayı açan gülümü 
Küserek ayrılman soldurdu dostum. 
 
Dah demiştim aşka çıktı başıma 
Yine girdim sanki on beş yaşıma 
Geceleri hayalime düşüme 
Girdikçe aldattım güldürdü dostum. 
 
Anadolu’ m nazlı gelin gözümde 
Sefil halkın köşkü vardır özümde 
Pir Sultan çaldığım dertli sazımda 



Efkârımdan otlar yoldurdu dostum. 
 
 
Halkım can veriyor gerçek yolunda 
Cevher yatar kayasında gölünde 
Neler biter toprağında dalında 
Yurdumu yıkanlar saldırdı dostum. 
 
Her bölgede bomba patlar can verir 
Hastaneler yaralıya kan verir 
Komşulara dehşet verir ders verir 
Zammın Muharrem’ i yıldırdı dostum.” 
 
Bu dönemde içinde yaşadığı cennet yurdun dertleriyle yüreği 
kanamaktadır ozanımızın. Bir şiirinde “Vatan vah !” derken, 
bir başka şiirinde bu milleti sağcı-solcu, “şucu-bucu” diye 
cephelere ayıranlara seslenmiş ve gene sonunda “faşizme” 
mezar kazmadan duramamıştır. 
 
“KAZILIR GİDER 
 
Yurt içinde bu milleti bölenler 
Bir gün meydanlarda asılır gider. 
Halkının uğruna her gün ölenler 
Gelecek tarihe basılır gider. 
 
Başa geçen yandaşını kayırdı, 
Seni beni cephelere ayırdı, 
Azınlıkla akrabayı kayırdı 
Oynanan oyunlar bozulur gider. 
 
Gelin birleşelim ayrılık yeter, 
Her gelen günümüz dünkünden beter, 
Bu toprakta neçe yiğitler yatar 
Zulmedenler bir gün yasılır gider. 
 
Yazıcıoğlu eniş yokuş eridi, 
Silâhlılar patronları korudu, 
Artık halkımızın seli yürüdü 



Faşizmin mezarı kazılır gider.”  
 
Olgunlaşma dönemini verdiğimiz bu dönemde ozan, gene 
“evlât, ekmek ve yâr derdinden” çekmeye devam etmiştir. 
“Can Derdi” başlıklı şiirinde; 
 
“Ömrümü girdaba sokmuştur benim 
Evlât derdi, ekmek derdi, yâr derdi. 
Ne doktoru, ne ilâcı yok bunun  
Evlât derdi, ekmek derdi, yâr derdi.” 
 
* 
 
Hayatını Anlattığı Şiirler 
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MUHARREM YAZICIOĞLU 
   ŞİİRİNİN KAYNAKLARI 
 
Alevi - Bektaşi geleneğine bağlı ozanımız, Anadolu 
ozanlarımızda görüldüğü gibi, bir pir elinden bâde içerek veya 
bir güzele vurularak, gurbetlere düşerek ozanlığa 
başlamamıştır. Çok gezen, çok çile çeken ve yaşamı boyunca 
haksızlıklar ve çilelerle savaş veren birisi olarak, küçük yaşta 
eline aldığı sazı, ozanlığıyla-yani ilhamla- vezinli – kafiyeli – 
ayaklı - uyaklı şiir söyleyerek tamamlamış ve ozanlıkta hayli 
mesafe kat etmiş birisidir. 
 



“Alçakta yüksekte yatan erenler 
Yetişin imdada aldı dert beni. 
Başım alıp hangi yere gideyim 
Gittiğim yerlerde buldu dert beni “ 
 
 Diyen Pir Sultan üstadının çilesine benzer bir çile 
yaşamıştır. Sıkıntı ve eziyet her dönemin kendine özgü 
problemidir. Evet, Pir Sultan kadar işkence ve zulüm görmemiş 
ozanımız, ama, onun çektiklerini ruhunda, yüreğinde, gönlünde 
kendi dertleriyle iç içe getirerek yaşamıştır diyebiliriz. 
 
Şiirinin birinci kaynağı, bana göre esas kaynağı, içinde 
yaşadığı, birlikte olduğu toplumun rahatsızlıklarıdır.  
İşte tam bu noktada Pir Sultanlaşır adetâ...  
Meydan okur zamana, devrana, olaylara, yönetenlere, sisteme... 
Kurulu sistemden çok umutsuzdur. Ondan en küçük bir medet 
beklemez. İsyan edişi onadır hep. 
Karşısında olduğu karanlık-cehalet-tutuculuk ve çağdışılık’ la 
bir ömür mücadele vermiştir.  
Denebilir ki şiirinin tüm iklimi bu karşıya karşı olmakla vücud 
bulmaktadır. Bu karşı oluşta öyle ileri gider ki, kendi doğuş 
temeli olan Alevi toplumunun töre ve öteki tutum ve 
davranışlarının bile ötesine ulaşıverir. Dilini beyni ile biler. 
Duyguları bıçak bilemesinde ışıldar ve zamanın köhne göğsüne 
çakılır. Ama, barışı, esenliği, ve birlik olmayı da elden 
bırakmaz ve çağrılarını sürdürür. 
1960-1990 zaman dilimleri arasındaki Alevi vatandaşlarımızın 
geçtiği siyasal –slogansı köprülerden o da geçer. O da etkilenir.  
Şiirini ve mısralarını içinde yaşadığı olaylara, zamma-zulme-
işkenceye gibi- bu üçlü kalıpçı söyleme bırakıverir.  
Slogansı söylemler yerine, yukarıda bir örneğini sunduğum, 
Hacı Bektaş-ı Veli yolunun özünün özünden esintiler vermeye 
ağrılık verseydi, ozanımızın dizeleri bin yıl bile ağızlardan 
düşmezdi diyebilirim. 
Topluma yön göstermek, haksızlıkları eleştirmek ve ışık olmak 
uğrunda zaman zaman özü ihmal etmek zorunda kalmıştır 
diyebilirim. Yaşamak için paraya, para için ekonomiye, 
ekonomi için de halkı seven ve halkını düşünen, hakça 
bölüştüren bir idareye ihtiyaç vardır anlayışından 



kurtulamamıştır. Kendince haklı olduğu bu davranış biçimi, 
şiirinde karanlıkların üzerine ışık ışık saldıran bir kahramana 
dönüştürmüştür onu. 
Din adamlarının Cennet ve Cehennem anlatımlarına, kimi 
politikacıların Cennetten tapu, anahtar vermeleri gibi 
durumlarını gördükçe çılgına dönmüştür.  
Yaşadığı zamanı ve olayları yazan ozanımız, Alevi-Bektaşi 
düşüncesinin temeli olan İNSAN TEMELİ’ ne “düşünce adamı 
ve bir ideolog” olarak yaklaşmaya çalışmıştır. 
Şiirinin bu “karşıya karşı çıkış” esasından başka, bir de kendi 
kaderi, kendi aile çevresi ve arkadaşları ve yaşadıkları bölümü 
var ki; onlar da  “ikinci esası”nı oluşturmaktadır. 
“Üçüncü esası” ise Büyük ATATÜRK ve Alevi-Bektaşi 
ERENLERİ’ dir. 
Bana göre bu üçüncü esas üzerinde daha fazla durmalıydı.  
Günlük ekonomik ve sosyal işleyişteki aksaklıklara verdiği 
önem ve harcadığı emeğin yarısını felsefi ve düşünce sahasını 
tasavvufa ayırsaydı, çağdaş YUNUS EMRE olurdu. 
O zaman da unutulmazlar arasına girerdi. Hem öylesine girerdi 
ki, siyasal ve slogansı şiirleri unutulur, toplumun bütün 
kesimlerince kucaklanırdı. Çünkü “hoşgörü” ve “sevgi” 
temeline dayanan düşüncede ayrılığa yer yoktur. 
 
 
 
Şimdi onun birkaç öz şiirine- bana göre has şiirine göz atalım 
hele... 
 
“YAR DEYİ 
 
Sen de benim gibi yâre muhtaçsan 
Gel beraber çağıralım yâr deyi. 
Muhabbete aşık sevgide açsan 
Gel beraber çağıralım yâr deyi. 
 
Yâr deyince tabiatta gülüyor, 
Her türlü renk ile güller veriyor, 
Yâr olmazsa bütün güller kuruyor, 
Gel beraber çağıralım yâr deyi. 



 
Yâr arayan yalnızlık aramaz, 
Yâr olmazsa menziline varamaz, 
İçi yanar hiçbir yerde duramaz 
Gel beraber çağıralım yâr deyi. 
 
Alem için o yâr ayrı biçimde, 
Yâr deyince kuş çırpınır içimde 
Sohbetimde, satırımda, geçimde 
Gel beraber çağıralım yâr deyi. 
 
Yâr deyince coşan gönül durulur, 
Tüm yâr seven birbirine sarılır, 
Dağ taş düz görünür yâre varılır 
Gel beraber çağıralım yâr deyi. 
 
 
Yanıyorsun yâr dediğin nerede ? 
Yâr elinden susuz kaldım burada, 
Tenim uzak olsa gönlüm orada 
Gel beraber çağıralım yâr deyi. 
 
Sevgi, saygı, ilim ana temelim 
Sevilmese bile düzgün emelim, 
Her zaman dertleri yazar kalemim 
Gel beraber çağıralım yâr deyi. 
 
Yazıcıoğlu yâr elinden yanıyor, 
El değmeden yaralarım kanıyor, 
Bu halimi gören beni kınıyor 
Gel beraber çağıralım yâr deyi.” 
 
  
 
 ( Birbirinden Kaçar Oldu İnsanlar Kitabı Sayfa 53 )karşımızda 
dağ gibi yücelirdi. Ülkenin ve ulusun içinde bulunduğu 
çıkmazlar ve girdaplar, şiirinin önemli boyutunu almıştır. 
Dolayısıyle, söylemde DERİNLİK yerine, MESAJ YÜKLÜ 
mısralar çoğunluktadır. 



Dünya, onda uğraşılacak, yüzüne şekil verilecek ve insanı 
rahatça yaşatması gereken bir var oluştur. Kendisinin fanilik 
gömleğini giydiğinde dünyanın gene güzel kalacağını bilir. 
Dünyanın- doğanın kirletilmesini, yok edilmesini asla istemz. 
Pir Sultan bir şiirinde der ki : 
 
“Hasretinle vasıl olam mı böyle ? 
Mecnun’ a da baki kalır mı Leyla ? 
Ölümlü dünyadır gel helal eyle 
Yüklendi barhanam gidelendi gel !’ 
 
......................................................... 
 
Pir Sultan Abdal’ ım haftada ayda 
Günler gelir geçer bulunmaz fayda 
Gönül Hak arzular canım hayhayda 
Toprağım üstüme kürelendi gel !” 
 
 
Yazıcıoğlu, Kanlı Sivas olayları-Otel Yangının yaşamış bir 
ozanımızdır. Bu hunharca cinayet ve yangın, onun şiir 
dünyasında fırtınalar estirmiştir. Şiirinin isyan ve bazı yerdeki 
ince hüznü oradan kaynaklanmaktadır. Kanlı Sivas der durur 
o... Pir Sultan’ da bir şiirinde; 
 
“Biz de gezer idik irfanda sazda 
Bile bulunurduk cemde, niyazda 
Bize de gel oldu kanlı Sivas’ ta 
Hızır paşa bizi astı bulunmaz.” 
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