
GÜZEL 
 

-İlk görüşte âşık olanlara- 
 
Sevda diyarına götürme beni, 
O nasıl bakıştı nasıl bakıştı? 
Yıkılmayan diz çökmeyen bedeni, 
Ben de anlamadım, nasıl yıkıştı! 
 
Ördeği gelmedik göl müsün güzel? 
Baş tacı edilen gül müsün güzel? 
Bentleri deviren sel misin güzel? 
İçime akışın, nasıl akıştı? 
 
MAHCUB’u yolundan çekip çevirdin, 
Ömür mahsulünü döküp savurdun, 
Vücut sarayını yakıp kavurdun, 
Gönlümü köz ettin, nasıl yakıştı? 
 

Mahcubî (Doğan Kaya) 
 
  Sorgun, 26 Mart 2018,    Saat: 12.00 
 
 
 
 
ARAKAN’DA  
 
Ey Batı sözlerim sanadır sana 
Nehirlerin rengi al Arakan’da 
Bunca zalim m’olur insan insana 
Beklenir Rüstem-i Zal Arakan’da 
 
Adem Ata her insana bir idi 
Firavun Musa’ya pek gaddar idi 
İsa işkenceyle Hakk’a yürüdü 
Kanlar ırmak olmuş sel Arakan’da 
 
Kâfirlerin hışmı onlara mı hep 
İnşallah gün gelip dönecek hesap 



Empati sempati her ne ise yap 
Sen de ol uzanan kol Arakan’da 
 
Balinaya gösterilen şefkati 
Gösterip onlara edin gayreti 
Suç mu olmak Muhammed’in ümmeti 
Feryat figan zulüm bol Arakan’da 
 
İçim dolu söylenecek çok şey var 
Durdur katliamı yaraları sar 
Olanları seyretmeniz manidar 
İnsan olup merhem çal Arakan’da 
 
MAHCUBÎ devletler kör müdür bilmem 
Yapılan yapana kâr mıdır bilmem 
Tarihte benzeri var mıdır bilmem 
Her çeşit işkence zül Arakan’da 
 

Mahcubî (Doğan Kaya) 
 
   Sivas, 30 Ağustos 2017, Saat: 22.44. 

 
 
 
 
 
KALMADI 
 
 Yusufelili İkrarî’nin torunu, üstad Pervanî’ye ithaf ediyorum.- 
 
Öyle bir zamana erdi günümüz 
Pulun zarfın bir değeri kalmadı 
Her insan kendince bir baş çekiyor 
Adet örfün bir değeri kalmadı 
 
Zulmedenler erim erim eridir 
Düzenbazlar dümenini yürüdür 
Âlim bir tarafta ömür çürüdür 
O tarafın bir değeri kalmadı 
 



Asırlardan beri gaflete daldık 
Batı’dan modayı müziği aldık 
Şarkıyı türküyü unutur olduk 
Sazın, tefin bir değeri kalmadı 
 
Ata’ya hakaret sayıldı hüner 
Hanzoya ram olmak beter mi beter 
Ast üstünden, müdür şeften bi-haber 
Şimdi şefin bir değeri kalmadı 
 
Zalim daim borusunu öttürür 
Hesabınca sürüsünü güttürür 
Mazlumların dumanını attırır 
“Ah”ın “Of”un bir değeri kalmadı 
 
Kenarda tutulur nice arifler 
Ne yazık insanlar taraf taraflar 
Tarihte iz kaldı şanlar şerefler 
O şerefin bir değeri kalmadı 
 
Şakımayan toplum olduk ne hayıf 
Dokumayan toplum olduk ne hayıf 
Okumayan toplum olduk ne hayıf 
Artık hayfın bir değeri kalmadı 
 
Sır kalmadı orta yere saçılır 
Liyakat aranmaz adam seçilir 
Uçaklarla nice dağlar geçilir 
Kûh-ı Kaf’ın bir değeri kalmadı 
 
Kitap kıymetsizdir cahil yanında 
Lezzeti yok yemeğin de nanın da 
“Alo” deyip konuşulur anında 
Telgırafın bir değeri kalmadı 
 
Mazlumları doğrulmadan yıkan var 
İnternete girip kırıp döken var 
Saniyede yirmi beş poz çeken var 
Fotoğrafın bir değeri kalmadı 
 



Kınamayın içerimde közüm var 
Söylenecek daha nice sözüm var 
Söylenmeli söylemeye lüzum var 
Doğru lafın bir değeri kalmadı 
 
Azimliler sendeleyip düşüyor 
Türk düşmanı Türk’e kuyu eşiyor 
Bu MAHCUBÎ yurdu için yaşıyor 
“Millî Saf ”ın bir değeri kalmadı 
 

Mahcubî (Doğan Kaya) 
 

Sivas, 12 Temmuz 2017, Saat: 21.22) 

 
 
 
 
TASAVVUFİ   SİCİLLEME 
 
Canana selâm   Güle eyvallah 
Rıdvana selâm   Göle eyvallah 
İhvana selâm   Dile eyvallah 
Kurbana selâm   Kula eyvallah 
Mihmana selâm   Çula eyvallah 
Meydana selâm   Yola eyvallah 
Yezdan’a selâm   Hâle eyvallah 
 
Cânımdır Allah   Gönlünce eş Hiç 
Kanımdır Allah   Kaynayıp coş Hiç 
Hânımdır Allah   Servete koş Hiç 
Dinimdir Allah   Cep dolu-boş Hiç 
Yönümdür Allah   Engeller aş Hiç 
Önümdür Allah   Döktüğün yaş Hiç 
Sonumdur Allah   En son-en baş Hiç 
 
 
Aşkla inandım   Allah ki bes Hû 
Aşkla boyandım   Baki heves Hû 
Aşk ile yundum    Cana kafes Hû 
Aşk ile kandım   Hem-dem nefes Hû 



Aşk ile döndüm   Âlem bî-kes Hû 
Aşk ile yandım   Çıkmaz bir ses Hû 
Aşk ile söndüm   MAHCUBÎ kes Hû 
 
 
Her yâdım Beka 
Nevzadım Beka 
İrâdım Beka 
Evrâdım Beka 
Dil-şâdım Beka 
Bünyâdım Beka 
Murâdım Beka 
 

Mahcubî (Doğan Kaya) 
 
Sivas, 26 Kasım 2016,  11. 45. 

 
 
 
 
 
AKLINIZA GELİR MİYDİ? 
 
Olanlara şaşıp kalmak 
Aklınıza gelir miydi 
Zalimle yan yana olmak 
Aklınıza gelir miydi 
 
Ödleklerin saldırması 
Evlâdın baş kaldırması 
Erkeğin kaş aldırması 
Aklınıza gelir miydi 
 
Kaynamadan pişer olduk 
Menfaate koşar olduk 
Riya ile yaşar olduk 
Aklınıza gelir miydi 
 
Elif diyen oldu hoca 
Maneviyat kaldı cüce 



15 Temmuz denen gece 
Aklınıza gelir miydi 
 
At ile yarışır taylar 
N’eylesin emeği zaylar 
MAHCUBÎ gördüğün söyler 
Aklınıza gelir miydi 
 

Mahcubî (Doğan Kaya) 
 

Sivas, 25 Kasım 2016, Saat: 11.45 
 
 
 
 
 
SELÂM 
 
 -Bayram Durbilmez’e- 
 
“Selâmün aleyküm” canların canı 
Kalbini Türklüğe verene selâm 
Çevirdik Yezdan’a ezelden yönü 
“Küntü kenz” sırrına erene selâm... 
 
Manevi iklimdir içimde sancı 
Bizler bir faniyiz dünya da hancı 
Tavazu baş tacı kibre yabancı 
Benlik zincirini kırana selâm 
  
Azimle gitmeli gidilen yere 
Ne dağ engel olur ne derin dere 
Yıkılmaz doğrulur düşse bin kere 
Haksız karşısında durana selâm 
 
MAHCUBÎ sözüne er oğlu erdir 
Sabırı vefaya katmak hünerdir 
Ozantürk şiiri gerçek eserdir 
Yılmadan kozasın örene selâm 

Sivas, 23 Mayıs 2016, Saat: 22.22 



 
 
 
DERTLENME 
 
  -Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN’e- 
 
Hüzünle maziye baktım, 
Dünya, eski dünya değil. 
Artık telaşı bıraktım, 
Künye, eski künye değil. 
 
Kırış kırış oldu yüzüm, 
Yakını göremez gözüm, 
Günbegün artıyor sızım, 
Bünye, eski bünye değil. 
 
MAHCUBÎ’yim, yanıp  tüttüm, 
Ömür menziline yettim, 
Yüzüme aynayı tuttum, 
Ayna, eski ayna değil. 
Doğan KAYA 
(Mahcubî) 
Çeşme, 19 Ekim 2015, Saat: 16.30 
 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ SÖVDESİ 
 
   -Tecnis- 
 
Odlu ürək yuxulardan oyandı 
Gözlər ağlayanda nara o yandı 
Könlüm iki yerdən vaz keçəbilməz 
Birisi bu yandı biri o yandı 
 
Xocalıda yaş tökənlər hardadı 



Qaçqınların göyə çıxdı hər dadı 
Bülbülün məkanı indi xardadı 
Fələyin zərbəsi qəlbi oyandı 
 
Vətən dərdi illərimdən il çaldı 
Neçə aşıq türkü yaxdı tel çaldı 
Mahcubî’nin yarasına əl çaldı 
Hamısı da öz dərdimə uyandı 
 
Sivas, 28 oktyabr 2013 cü il. 
 
 
 
 
 
 
YOKTUR 
 
Vakit akşam gün yanaştı tepeye 
Geri dönmek için yolumuz yoktur 
İtibar etmeyiz dünya mülküne 
Burdan götürmeye malımız yoktur 
 
Benliğimiz kaldırmışız aradan 
Şükrolsun geçmişiz ağdan karadan 
Sevmek için yaratmıştır Yaradan 
Nefrete hasete meylimiz yoktur 
 
Dizimizi Allah için çökeriz 
Gözyaşımız Allah için dökeriz 
Allah için bir sel gibi akarız 
Başka da çağlayan selimiz yoktur 
 
Masivayı gönlümüzden sileriz 
Gitmek için geldiğimiz biliriz 
Mahcubî der Hak yolunda ölürüz 
Gayrı yaşamaya yılımız yoktur 
 
10 Ocak 2013 
 



 
 
 
 
GÖZLER 
 
Usta âşık teli gözler 
Hasret çeken yolu gözler 
Mecnun olan çölü gözler 
Kerem-Aslı külü gözler 
Yeşil ördek gölü gözler 
Susuz dere seli gözler 
Balıkçı sahili gözler 
Sevgililer gülü gözler 
Müminler helali gözler 
Dürüstler vebali gözler 
Bayrak seven alı gözler 
Köylü kızı şalı gözler 
Araziler çalı gözler 
Sıladaki eli gözler 
Yola giden beli gözler 
Muhtaç daim eli gözler 
Hasta yağı balı gözler 
Pehlivanlar Zal’ı gözler 
Mağdur Arap Ali gözler 
Çalışan at, nalı gözler 
Tınaz yapan yeli gözler 
Değirmen tahılı gözler 
Vatandaş vekili gözler 
Talebe okulu gözler 
Emekçi bedeli gözler 
Kel olanlar kılı gözler 
Yorgun berber keli gözler 
Tımarhane deli gözler 
Hayat seven yılı gözler 
Afrikalı Nil’i gözler 
Savcılar delili gözler 
Ustabaşı zili gözler 
Bekçi sağı solu gözler 
Düğüncü davulu gözler 



Bezirgânlar pulu gözler 
Taraftarlar golü gözler 
Kara toprak ölü gözler 
Başaran ödülü gözler 
İhtiyarlar salı gözler 
Yüce Allah kulu gözler 
Mahcubî eceli gözler 

Mahcubî (Doğan Kaya) 
 
Sivas, 5 Ağustos 2013 

Not: Hem sicilleme hem de denkleme olarak yazılmıştır. Şiir, Kültür 
Çağlayanı dergisi Sayı: 24’te yayımlanmıştır. 

 


