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KAPADOKYA DA GEZERSEN
Ekleyen asuman soydan atasayar
Cumartesi, 02 Ekim 2010

KAPADOKYA&rsquo;DA GEZERSEN (gülce-buluþma)
Doða harikasý denince,
Mavi ve yeþil deðilmiþ tek þart, gelin de görün!
Boz kayadan da cennet olurmuþ meðer
Ýlginizi bu yana da döndürün!
Hayretten dalarsýnýz, dönmek ne mümkün geri
Avanos, Göreme, Ürküp çekim alaný sanki
Fantastik yaþam için biçilmiþ kaftan
Öyle bir manzara ki dantel oyasý gibi
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Coðrafya gergefinde medeniyet ocaðý
Sevda ile dokunmuþ Anadolu Topraðý
Müstesna bir güzellik, hayranlýða müptela
Nazlý ve zarif diyar, büyülü Kapadokya!
Etilerden Selçuklu&rsquo;ya, Osmanlý&rsquo;ya
Ne ararsan bulursun tarih desen bir baþka
Adým baþý iz taþýr topraðý baþtanbaþa
Yücelmiþ ruhlar yatar elleri hep duada
Olmasa da mavi deniz, yeþil nehir
Kýraç toprakta esen rüzgârlarý pek mâhir
Kayalardan damlýyor rüzgârýn alýn teri
Ruhlarý efsunluyor her kapýda bir peri
Boz rengine deðince güneþin ilk ýþýðý
Gülümser gülümsetir, cezp ederek aþýðý
Ustasýnda bin hüner, tek maddesi ham kaya
Her karýþý þaheser doðuran Kapadokya
Eþsiz Anadolu&rsquo;ma yakýþýyor bu ahenk
Benzeri görülmemiþ yeryüzünde tek örnek
Turizmin cennetinde en nadide bir köþe
Selamlýyor sizleri rüya þehri rengârenk
Asma dallarýnýndan kara üzüm habbesi
Sunarken þifalý lezzetini
Seni saran hava, öyle hoþ ve latif ki!
Kloþ etek giymiþ daðlarýyla taþlarý
Saygý duruþunda sanki perili bacalarý
Kanadýný takarak
Uç üzerinde uç biraz!
Titresin býrak yüreðin,
Göklere vuruncaya deðin
http://kapadokyadf.com
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Dehþetten gözlerin açýlacak
Yeryüzünde sergi var sanýlacak&hellip;!
02.10.2010-Ýstanbul
Asuman Soydan Atasayar
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