
 
 
OAN MEFTUNİ TOPÇU 
 
1956 yılının Nisan ayında düşmüşüm dünyanın çarkına.Babamın Bağlamasından çıkan ezgilerdi benim 
ninnilerim. Çorumda babamın Öğretmen olması nedeniyle,köyden köye savrularak yoğrulduk bu 

kültürün sevdasıyla.Her Alevikökenli 
insanlarımızın evini süslediği gibi,bizimde 
evimizin duvarına yaslanmıştı Bağlama.Her 
zaman kendisini saygıyla andığım 
öğretmenim Nefise KAVAKLI’nın 
mandolininden süzülen sesler ve bana olan 
çabasını unutmam mümkünmü.Bu 
dönemlerdi Anadolu deryasına çoşkun 
akan koca Irmak Mahzuni Şerif ile Kirveliğe 
ikrarımız.Dünyama hakim olan bu 
güzel,sevdasına sevdamı kattı, bana 
“insan” olmanın doyumsuzluğunu tattırdı. 
İlk 1974 yılında kendisine yazdığım “PİR 
MAHZUNİ” adlı şiirimi dinlemesinin 
ardından,bundan sonra ‘Küçük Mahzuni’ 
yerine gerçek adım olan, Meftuni diye 
çağrılmamı istemişti.1978 yılının sonlarına 
doğru geldiğim Almanyada iki aylık 
ikametimden sonra,Hollandaya 
geldim.1979 yılının Mayıs ayından bu yana 
resmi olarak ikamet etmekteyim.1982 
yılında,Sevdasına doyamadığım anamın 
bedensel gidişinden sonra,Halk müziği 

bende daha yoğunluk kazandı.Türkülere verdim acılarımı,Türkülerden aldım Sevdamı.Karınca kararı 
Türkülü yüreğim olsun istiyorum. 
 
Türkülerin ve Türkülü yüreğin önünde saygıyla eğiliyorum. 
 
Yüreğinizin ta ortasından öpüyorum. 
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NAZIM USTAYA 
Nerde bir çınarı, salınır görsem. 
Sinemde yaralar, kanar be usta. 
İnip gölgesine, bir mendil sersem. 
Vicdanım duygumu, kınar be usta. 
 
Yüzbinler birleşip, bir baş oldular. 
Gördüm ki kızınca, çok hoş oldular. 
Bir orman misali, gardaş oldular. 
Gezide yeşerdi, çınar be usta. 
 

Sen şiir yaz, ben sarılam sazıma. 
Kulak veren olur, kör avazıma. 
Selam olsun, Meftuni'den Nazım'a. 
Sensiz her yıl seni, anar be usta. 
 
 
 
 
NE DEYİM 
 
 
 

Gözün göre göre, çaldığı şeyi. 
Daha görmüyorsan, sana ne deyim. 
Bunca yolsuzluğu, din iman deyi. 
Daha görmüyorsan, sana ne deyim. 
 
Zar zor geçinirsin, sararmış rengin. 
Vicdanındır asıl, senin mihengin. 
Bir yüzükle geldi, karundan zengin. 
Daha görmüyorsan, sana ne deyim. 
 
Önce kelle sonra, memedim diyor. 
Asla haram lokma, yemedim diyor. 
Dün dediğin bugün, demedim diyor. 
Daha görmüyorsan, sana ne deyim. 
 
 
 
 

 
 
Postal kutusuna, koydu götürdü. 
Özel kasalarla, saydı götürdü. 
Adam memleketi, soydu götürdü. 
Daha görmüyorsan, sana ne deyim. 
 



 
Salladılar, bakarayı nisayı. 
Sana layık gördü, gamı tasayı. 
Ele aldı, yürütmeyi yasayı. 
Daha görmüyorsan, sana ne deyim. 
 
Son pişmanlık fayda, etmez sonradan. 
Niye yaratmış ki, seni yaradan 
Der Meftuni, uyan artık be adam. 
Daha görmüyorsan, sana ne deyim. 
Yeyin bu kerizin, hakkını yeyin. 
 
 
 
HELE DİNLE HEERİ 
 

Besmeleyle gelip, bize yan bakan. 
Hele dinle heeri, kimmiş Allahsız! 
Tekbir getirerek, insanlar yakan. 
Hele dinle heeri, kimmiş Allahsız! 
 
Bak yazarmı, kitabı ilahiye. 
Hırsıza, haksıza, karşı sus diye. 
Bu yüzlemi, gidiyorsun camiye. 
Hele dinle heeri, kimmiş Allahsız! 
 
Bu kızılbaş bunlar, allahsız dersin. 
Katlettiğin canın, kalbini yersin. 
Kestiğin başların, kanın emersin. 
Hele dinle heeri, kimmiş Allahsız! 
 
Der Meftuni bre, yettiniz artık. 
Vicdanın kurumuş, edebin yırtık. 
IŞİD’in yaptığı, sendeki mantık. 
Hele dinle heeri, kimmiş Allahsız! 
 

 
 


