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05.01.2014 e-Kitap 

 

 

“ ASUMANIM AĞLIYOR ” 
 
. 
Çığlık çığlığa etraf… Asumanım ağlıyor. 
Akbabalar, çakallar… Leşe koşuşuyorlar. 
Bu gariplik, ne çare; ciğerimi dağlıyor. 
Kokuyu alan gelmiş… Nasıl üşüşüyorlar. 
. 
Yok edilmek istenen; ölen, öldürülen biz.. 
“Ayağa kalktım” derken aşağıya çekildik.. 
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Sırtlanlarca sarıldık, yaralandık hepimiz.. 
Türlü entrikalarla düşmanlarca yıkıldık. 
. 
Bin yılların hıncı bu… Hazmetmek kolay değil.. 
Kuyruk acısı büyük… Yıllardır da dinmedi. 
Bu, bugünkü hadise, bugünkü olay değil..  
Tarih boyu sürecek… İçlerine sinmedi. 
. 
Hiç akıllanmadılar… Tarih, tekerrür eder.. 
Hasta sanıyorlardı; biraz daha sansınlar.. 
Fatih kalksa yerinden; bilmem, onlara ne der.. 
Hayallere kapılıp düşlerine kansınlar.... 
. 
Zaman zaman uğraşır… Yel, kayadan ne alır? 
Habire çabalıyor… Fitne rahat durmuyor. 
Her seferde hüsranla; yediği ile kalır. 
“Bu hezimet nedendir?” Kendine hiç sormuyor 
. 
Eğer biz, “biz” olursak; ağyarınki gürültü… 
Tarihin yüklediği görevi de bilelim!  
Karınları ağrıyor… Duyulanlar gurultu. 
Bilip kudretimizi; kendimize gelelim. 
. 
Peygamberden payeli, övgüsünü kazanmış; 
Müslüman Türk Milleti, İslam mührünü taşır. 
Altaylardan çıkıp da Viyana’ya uzanmış. 
Bunu anlamaz küffar; ancak yarayı kaşır. 
. 
Konuşurlar durmadan; bir ileri, bir geri… 
Yerlerinde sayarlar, zırvadır bunun adı. 
Düşüncemi diyeyim; gelmişken şimdi yeri. 
Lâkin, olup-bitenler bırakmaz ağız tadı. 
Hülvani’yim, bezginim… Ararım gerçek kadı. 
. 
Hülvani BAŞTUĞ...yorgun şair. 
01/01/2013 
 

 
YORUM SEÇKİMİZ 
mustafaceylan - 05.01.2014 12:41  
 
 

Evet, HÜLVANİ BAŞTUĞ, gerçekten tuğların en başındaki tuğun dalgalanışını şiirine 
ses yapan başarılı hececilerden birisi. Şiirinin mimarisinde şeklî unsurlarda en küçük 
bir hataya meydan vermeyen şair, şiir yapısını da adeta bir KOMPOZİSYON edasıyla 
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döşemektedir. Nasıl mı? Bakınız, anlatayım: 
-1)Şair, yaşadığı dönemin tarihini kendi değirmeninde öğüttüğü kelimelerle yazar ve 
geleceğe taşır. Şair, içinde yaşadığı toplumun bozuk ve yalnış giden olaylarını 
eleştirir; kötü gidişe dur der, yenilikçi, ilerici ve hamlecidir. Cümle ihtilâller ve 
gelişmelerin önünü açan şairlerdir. Şairler olmasa, bulutsuz kalır ülkenin gökleri ve 
rahmet bile zor yağar... Şair, ışıktır, bayraktır, meşaledir; karanlığı delendir. Tehlikeyi, 
halk sezmeden sezen ve halkını uyarandır. 
 
Deyin bakalım, ülkemizin içinde yaşadığı kaos; iç ve dış düşmanlar, bu negatif gidiş 
hoş mu? Şair, bu gidişe (DUR) demeyecek de, ağzına KELEPÇE mi vuracak, kalemini 
susturacak ha? Olmaz!!! Olamaz!!! Rahmetli AKİF çizgisindeki günümüz şairleri ki 
çoğunluğu HECE ve KOŞMA türü şiir yazanlar, 6+5 ve 7+7 ye meftun olan şairlerimiz, 
ki işte Hülvani BAŞTUĞ da onlardan birisidir; hepsi ama istisnasız hepsi MİLLİ 
KONULARDA ÇOK HASSASTIRLAR. Milim KAYGU duysalar yıkarlar gök kubbeyi.  
 
İşte bu şiir, bu feverânın, işaret ettiğim bu ŞAİR ÖNCÜLÜĞÜNÜN yegâne 
simgelerinden birisidir. 
 
KOMPOZİSYON GİBİ demiştik. Anlatacaktık, sözü nerelere çektik. Neyse, anlatalım. 
 
Kompozisyon GİRİŞ-GELİME VE SONUÇ olmak üzere ÜÇ BÖLÜMDEN meydana gelir. 
Bu şiir de aynen öyle dizayn edilmiş. 
 
1)GİRİŞ : 
Çığlık çığlığa etraf… Asumanım ağlıyor. Akbabalar, çakallar… Leşe 
koşuşuyorlar.Bu gariplik, ne çare; ciğerimi dağlıyor.Kokuyu alan gelmiş… 
Nasıl üşüşüyorlar..Yok edilmek istenen; ölen, öldürülen biz..“Ayağa 
kalktım” derken aşağıya çekildik..Sırtlanlarca sarıldık, yaralandık 
hepimiz..Türlü entrikalarla düşmanlarca yıkıldık. 
 
girişte, memleketin genel manzarası-hâli anlatılmakta, öyle değil mi? 
 
2)GELİŞME : 
A)Memleketi bu hale kimler düşürdü, bu manzaraya getirenler kimler? İşte cevabı: 
Bin yılların hıncı bu… Hazmetmek kolay değil..Kuyruk acısı büyük… 
Yıllardır da dinmedi.Bu, bugünkü hadise, bugünkü olay değil.. Tarih boyu 
sürecek… İçlerine sinmedi..Hiç akıllanmadılar… Tarih, tekerrür eder..Hasta 
sanıyorlardı; biraz daha sansınlar..Fatih kalksa yerinden; bilmem, onlara ne 
der..Hayallere kapılıp düşlerine kansınlar..... 
 
b)Peki bu hainler nereye kadar buna devam edebilirler? cevabı: 
 
Zaman zaman uğraşır… Yel, kayadan ne alır? Habire çabalıyor… Fitne rahat 
durmuyor.Her seferde hüsranla; yediği ile kalır.“Bu hezimet nedendir?” Kendine hiç 
sormuyor 
3-SONUÇ-ÇARE NEDİR? 
Eğer biz, “biz” olursak; ağyarınki gürültü…Tarihin yüklediği görevi de 
bilelim! Karınları ağrıyor… Duyulanlar gurultu.Bilip kudretimizi; kendimize 
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gelelim..Peygamberden payeli, övgüsünü kazanmış;Müslüman Türk Milleti, 
İslam mührünü taşır.Altaylardan çıkıp da Viyana’ya uzanmış.Bunu anlamaz 
küffar; ancak yarayı kaşır..Konuşurlar durmadan; bir ileri, bir 
geri…Yerlerinde sayarlar, zırvadır bunun adı.Düşüncemi diyeyim; 
gelmişken şimdi yeri.Lâkin, olup-bitenler bırakmaz ağız tadı.Hülvani’yim, 
bezginim… Ararım gerçek kadı.. 
  
 
TEBRİKLER, TEŞEKKÜRLER CAN KARDEŞİME... 
 
 

 

“ Nefesine Gül Düştü sevdalı Çocukların ” 
 
-Üstad Mehmet ÖZDEMİR'e saygılarımla...  
-I-  
..................................'Bakışları kartal, elleri pençe'  
..................................Yürekleri kadifece  
..................................Çocuklar girerdi düşlerime  
..................................Seneler, seneler önce...  
En çok boy aynalarından görürdüm büyüdüğünüzü  
Bulutlara selam götüren uçurtmanızın ipi bendim  
Mavi yeşil bilyeniz, kırmızı bisikletiniz olurdum  
Tökezleyip düşseniz, çizilse diz kapağınız  
Acınızı duyardım anne-babanızdan evvel  
Büyüdünüz, sizi ben büyüttüm can evimde  
Beraber büyüdük anlayacağınız...  
 
Duymadınız sancılı çağrılarımı,  
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Ve yaşamadınız acılarımı çığlık çığlık...  
Mısra çöplüğünü temizleyende gül kokulu rüzgârlar  
Tohum filiz, filiz fidan, fidan orman olanda  
Geleceksiniz nefes nefese biliyorum  
Biliyorum sığmayacak içiniz içinize  
Asla kırgın değilim, kırılmadım, kırılamam ki size  
Sabrımın menekşesi olup açacaksınız ellerimde  
Hoş geldiniz diye sarılacağım  
Safalar getirdiniz diye ciğerlerime çekeceğim kokunuzu  
Dönüp kıbleye doğru,  
Diz çöküp  
Şükredeceğim...  
-II-  
Nefesine gül düştü sevdalı çocukların  
Şekli bile değişti sonsuz yolculukların.  
 
Doğurdu şiir ana Gülce'sini doğurdu  
Emzirdi Türkçe Türkçe, hamurunu yoğurdu  
Ondokuz parmak ile saatlerini kurdu  
Nefesine gül düştü sevdalı çocukların.  
 
Bir etti ayrıları, bitirdi kavgaları  
Müjdeler olsun güne, çıktı sancak yukarı  
Ufuklardan süpürdü, fırtına, bora, karı  
Şekli bile değişti sonsuz yolculukların.  
..................................Geldiler  
..................................Geldiler baharla, muştularla geldiler  
..................................Bir sohbete tutuştuk ortasında zamanın  
..................................Yer, gök,eşya, mevsim  
..................................Kulak verip dinlediler...  
Yazılmadı son şiir, söylenmedi son söz daha  
Dil tarlası işlenmedi, sürülmedik yerler var.  
Yağmura gebe bulut, zaman geliyor aha  
Sabrediniz çocuklar...  
Sallanıyor portakal, kırılıyor dalında nar  
Canlanacak yeniden alfabenin gül mevsimi  
Gölgesi yeter bize ağlıyor bak koca çınar  
Az kaldı, sabrediniz çocuklar...  
 
Sırtında alıç heybesi Yunuslar dizi dizi  
Gelecekler göreceksin, duyacaksın, bileceksin  
Mevlâna dergâhına çökerekten dizimizi  
Yedi kat göğe doğru süzülecek, süzüleceksin...  
Yazılmadı son şiir, dizilmedi son mısra daha  
Çağıracak Dedem Korkut, olacak dilde bahar  
Maziden âtiye uzanacak ışık salkımı  
Sabrediniz çocuklar...  
..................................Şimdi ışık salkımı üzüm bağında  
..................................Mısraları gülümseyen şiir güllerinin arasındayım..  
..................................Yüreğimde aynı sevdanın türküleri  
..................................Süt aklığı zamanın tam ortasındayım... 
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Mustafa CEYLAN 
 
-------------------------------------------------------------  
Şiir : (Gülce -Bahçe) 
 

 

“ BEN Kİ ŞAŞKIN GAMLI BÜLBÜL ” 
  
  
Öptüm aşkın gözlerinden beklesin çöller beni 
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı! 
Ben ki şaşkın gamlı bülbül neylesin güller beni 
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı!  
  
Var mı aşkın pençesinden canlı çıkmak var mı ah? 
Nar dudaktan kor bakıştan patlayan volkan mı ah? 
Sen sihirbaz bir çiçeksin nur saçarsın her sabah 
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı! 
  
Sende akmış, çağlıyormuş her diyardan bir pınar 
Aldım aşkın her deminden göynüdüm gönlüm yanar, 
Ellerinden bir su içtim, bende bin hicran kanar! 
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı! 
  
Ey felek, sen, bir meleksen, ver benim sultanımı 
Hasretinden kavrulurken zehredersin cânımı  
Gözlerinden düştüğüm gün beklerim zindanımı 
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı! 
  
 
(fâilâtün /fâilâtün /fâilâtün /fâilün) 
 

Yitikozan  
 

YORUM SEÇKİMİZ 
mustafaceylan - 05.01.2014 12:06  
 

Hani nerde, "Türkçe aruza dahi uymayan plastik-yapay bir dil" diye Arapça 
destancıları, hani nerde? Buyursunlar gelsinler de, yeryüzünün en güzel diliyle nasıl 
billur gibi, cam gibi ARUZ ŞİİRİ yazılırmış, hem de aruzun en zor kalıpları ile, gelsinler 
de bizim edebiyatsitesi.com daki aruz şiirlerine baksınlar. Belki yüzleri kızarmaz o 
çıktığı kabuğu beğenmez civcivler, ama, hakikatin tokmağı kafalarına iner "güm!" 
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diye. Buyursunlar gelsinler... 
Şimdiii, 
Arap milliyetçiliği ile İslâm'ı asla karıştırmayalım. Arap, tıpkı Acem, Türk, İngiliz, İskoç 
gibi bir milliyet-soy-'in adıdır. Millidir yani. İslâm ise evrenseldir, hattâ Tanrı'saldır. 
özeti şu, herkes hangi dil ve soy, milliyetten olursa olsun İslâm-Müslüman olabilir, 
ama, Arap olabilmek için Arap bir ana babadan doğmak gerek, öyle değil mi? Eğer, 
Türk bir millet ve milletlerin en başında bir milletse ve öyledir zaten, tarihlere mal 
olmuş kökten gelen bir dili de vardır. DEVENİN TABANININ çıkardığı çöl bedevisinin 
(lap lup lap)seslerinden icad ettiği (fâilâtün-feilâtün vb)kalıpları, sade bir VASITA'DIR-
araçtır, ASLA AMAÇ değildir ve her milletin şairi bir bakıma TEKNİK bir İMKAN OLAN 
BU VASITAYI kullanıp kullanmamakta özgürdür.  
 
Dün, bizim ülkemizde saray ve çevresi ile başlayıp medrese ve tekkelere kadar 
yayılan, tarihe mal olmuş KOSKOCA DİVAN EDEBİYATIMIZ ve şairleri, ARUZUN 
MAZMUNLARI ile dahi GÖKKUBEYİ AVAZLARI ile doldurup, tarihe gül atıp gittiler. 
İçlerinden bir kısmı ve daha sonra gelen(Mehmet Akifler, Tevfik Fikretler, İ. Alâattin 
Gövsalar vb'leri de, ARAP ŞEKİL VE KALIPLARINI parça parça ederek, bize ait bir 
ARUZ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞMIŞLARDIR. Ahmet Haşim, bir şiirde, bir aruz kalıbını 
8 parçaya(O BELDE şiiri örnek)bölerken, Arif Nihat Asya'mız SERBEST ŞİİRİ ARUZLA 
MUHTEŞEM ŞEKİLDE YAZMIŞ("Bayrak"şiiri), Akif rahmetli, bir mısrayı 2 ye 3 e 4 e 
bölmüş, Tevfik Fikret bir şiirde bir kaç değişik aruz kalıbını kullanmış, vb vb... 
 
Şimdi ise, 
İşte YİTİK OZAN gibi DİLE HAKİM olan şairlerimiz, mükemmel aruz şiirleri yazıyorlar. 
Buyursunlar, Arap dili konuşup yazmıyoruz diye ah vah edenler gelsinler de açsınlar 
gözlerini bu sayfalarda. 
 
* 
 
Gelelim bu şiire, 
ARUZ şiirleri yazacak veya yazanlara TÜBİTAK ile FATİH ÜNİVERSİTESİ muhteşem 
bir imkân sunmuş. Bizim bu sitemizin sol tarafında VEZİNMATİK yazan yerde. Oraya 
atıyorsun şiirini hece veya aruz da ne kusurun varsa anında karşına çıkarıyor. Ben de 
bu şiiri orada sağlamlama yaptım. Koskoca şiirde bir iki aruz kusuru(imale veya ulama 
var)bunun dışında, en küçük bir kusur yok. Başarı burada işte.  Helal olsun sana 
şairim. Tebrikler... 
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“ YİTTİK ” 
 
 Sensiz geceler sin' den, ay yok göğümüzde.  
Kavruk heceler kinden, gül yok bağımızda.  
Duydum dönüşün yokmuş, can bitti figandan;  
Yittik bu hazin sondan, en genç çağımızda.  
 
  
Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / fe'ûlün  
Şiir Türü: Gülce-TUĞRA 
 
Yusuf Bozan  

 

YORUM SEÇKİMİZ 
 

mustafaceylan - 05.01.2014 12:23  
 
TUĞRA mı? 
 

Padişah fermanlarının altına fermanı yazanların veya mührü elinde 
bulunduranların(mühürdarların)vurduğu imzadır. Ayrıca da, bizim tarihimizin önemli 
bir öge'sidir de bu bakımdan. 
 
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI önerdiği (ki osman ÖCAL hocamızın önerisidir) tek bir 
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DÖRTLÜKTEN meydana gelen TUĞRA şu şekilde, ŞEMATİK olarak izah edilmektedir : 
1-Aruz vezni veya Rübai''nin (ahreb-ahrem adı verilen) kalıplarıyla yazılır.  
2-''Dörtlük'' tarzında olup, şair dilerse bu türün ''beşlik'' şeklinde de şiirini 
oluşturabilir.  
 3-En önemli özelliği KAFİYE yapısıdır. Kafiye hem mısraın ORTASINDA ve 
hem de SONUNDA olacaktır. Şairimiz üstad Osman ÖCAL(Vuslatî) 
tarafından önerilmiştir.  
Şu şekildedir:  
....................(a) ....................(b)  
....................(a) ....................(b)  
..........................................Serbest  
....................(a) ....................(b)  
* 
Teşekkürler Gülce'nin kurucu öncülerinden Yusuf Bozan kardeşime... 
Selamlar, saygılar Antalya'dan Iğdır'a... 
 

 

“ DİLİMDE BAŞKENTİMSİN!.. ” 
 
Yüzünde bir avuntu saçların darmadağın; 
Biliyorum, ha desem kanayacak bu yara… 
Caddelerin yasaklı sokakların tutarsız; 
Dilimde Başkentimsin dudağımda Ankara… 
 
Bir umuttur içimde, gelmese de beklenen; 
Masadaki büyükten son kadehe eklenen; 
Görmesinler diyerek el – âlemden saklanan; 
Dilimde Başkentimsin dudağımda Ankara… 
 
Can çıkıyor bedenden huy çıkmıyor huy işte; 
İnat etme bu akşam sol yanına uy işte; 
Bunca yılın hatrına duy diyorum duy işte; 
Dilimde Başkentimsin dudağımda Ankara… 
 
Çocuklaşıp zamansız kahredip, kızdığım sen; 
Kaldırım taşlarına adını yazdığım sen; 
Bu gece şu masada fikrimi bozduğum sen; 
Dilimde Başkentimsin dudağımda Ankara… 
 
Hele çağır bir gel de, koşarak gelmez miyim? 
Deli misin nesin sen kadrini bilmez miyim? 
Sen orada ağlasan, gözümü silmez miyim? 
Dilimde Başkentimsin dudağımda Ankara… 
 
Sek dolacak kadehler çekerek her ahını; 
Hesabıma yaz Tanrım, ne varsa günahını; 
Ne olur bari son kez göstersen sabahını; 
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Dilimde Başkentimsin dudağımda Ankara… 
 
Ali ALTINLI – 13/11/2013 
Saat: 23:49 

 

 

“ Kimsenin Yurduna Bayrak Değilim. ” 
 
Ezsede sineme değen her çizme 
Kimsenin yolunda toprak değilim. 
Yük olurum diye kendini üzme 
Kimsenin dalında yaprak değilim. 
 
Çizdim mi yolumu dönmeyi bilmem. 
Düşmanım olsada derdine gülmem. 
Dünya malı için zerre üzülmem. 
Kimsenin sırtına mızrak değilim. 
 
Yel eser yoluma gülü savurur. 
Bülbülün çilesi yürek kavurur. 
Her binen sırtıma kamçıyı vurur. 
Dağları düz eden Burak değilim. 
 
Sanmayın süt gibi akça pakçayım. 
Sanmayın her devir geçer akçayım. 
Ne yakın sayılır ne uzakçayım. 
Gönlüyle bakana ırak değilim. 
 
Bahşiye sorsalar yurdun neresi. 
Şırıl şırıl akar kevser deresi. 
Yoktur gözlerimin başka göresi. 
Kimsenin yurduna bayrak değilim 
 
Adem Çoban 
( Bahşi ) 
 

 

“ Özür Diliyorum Kele ” 
 
Döndürme yüzünü benden, 
Hep aklım kalmıştı senden, 
Çocukluğum gençliğimden, 
Seni bilmiyorum kele. 
* 
Dolaşırdık ırakları, 
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Gezdiğimiz sulakları, 
Güttüğümüz oğlakları, 
Şimdi biliyorum kele. 
 
* 
Zaman su gibi aksa da, 
Gençlik arkadan baksa da, 
Memleketler uzaksa da, 
Bazen geliyorum kele. 
* 
Herbir canlı ölüm tatmış, 
Hayat uzun ince hatmış, 
Yaşlansakta elli altmış, 
Seni diliyorum kele. 
* 
Yüreğimde sevgi selin, 
Gavurdağı Bahçe elin, 
Edemedim seni gelin, 
Suçum biliyorum kele. 
* 
Garip kaldım garib elde, 
Sen nerdeydin ben ta nerde, 
Gözümdeydin perde perde, 
Özür diliyorum kele. 

Gaziantepli Garip Mustafa Yalçınkaya 
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“ TERKİB-İ MİLLET ” 
 
Nihayet katlettiler dolaşan ruhunu da...  
Türk diye bir sentezi nereden buldun Atam?  
Bize tebelleş ettin soysuz güruhunu da! !  
Oysa, sen bu milleti kurtaran kuldun Atam...  
Nerden çıktı bu millet, şapkalı mantar gibi?  
Nasıl tarttılar görsen hassas bir kantar gibi?  
Şimdi Arap saçına döndü olan aklımız;  
Zihnimizi pert etti bir uzun kulaklımız...  
 
Elin sihirbazları şapkadan kuş çıkarır!  
Bizim purof/larımız; var olanı yok eder...  
Düzlüğü çok görür de, her gün yokuş çıkarır;  
Bir laf eder karnından, tüm ülkeyi şok eder!  
Bilmem ne okudun da millete hoca oldun?  
Aydınlanmak isterken, zifiri gece oldun...  
At kepini havaya kafan ile beraber;  
İstemiyoruz senden akıl, m/akıl birader...  
 
İçimizden çıktı ya, bunca hain Bürütüs!  
Sırtımızdan vurulduk, iflah olmamız çok zor!  
Hiç yüz yüze bakan yok, geziniyoruz küs küs!  
Bizi esas yakan o; ciğerlere düşen kor...  
Gün doğar da kalkarız uykuya ara verip!  
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Türk civanmertliğini bir kez daha gösterip;  
Altaylar/dan Tuna'ya kimmiş o uzanan soy?  
Öğrenir hocalar da, terkip mi bu necip boy?  
 
Beş bin yıllık bir millet bir günde kayıp oldu...  
Övünüyorduk ya hep; "biz asil bir milletiz! .. "  
Kaybedeninse bizden çıkması ayıp oldu;  
Anlatan yok mu buna, biz nasıl bir milletiz! !  
Sana mı kaldı hoca, kök mevcudiyetimiz?  
Bizim yok senin gibi, erk/lere diyetimiz...  
İt gibi yal yemekten, kurt olmak çok evladır!  
Akılsız baş hem cana, hem vatana beladır...  
 
Antalya-2013/12  
 
TDK:  
 
tebelleş: musallat olma...  
güruh: değersiz, aşağı görülen, sürü...  
pert: değersizleşme, zarar, ziyan.  
civanmert: mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit.  
terkip: sentez, birleşim, birleştirme, bir araya getirme...  
 
kalıp: abab+cc+dd.....    
 

halilşakir  

 

YORUM SEÇKİMİZ 

 
ümid - 05.01.2014 16:25  
değerli şair. 
okumaktan keyif aldığım güzel bir şiirdi. 
şiir köklere dönmemizi hatırlatan kafiye örgüsü sağlam, anlam alanı oldukça geniş bir 
şiirdi. 
büyük dehalar ve sanatkarlar ya en müreffeh yada en zor zamanlarda çıkarlar.  
ümid siz değilim şiirinizden bunu anladım. 
şaire ses verme zamanı.Saygılarımla. 
 

 
 

ümid (Kimlik Onaylı)- 05.01.2014 17:58  
şiir şiiri çağırır değerli şair. 
tekrar okudum saygılar. 
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halilşakir (Özel Üye)- 05.01.2014 16:47  
kadir bilir asil gönlünüze kalbi şükranlarımı sunuyorum..., değer kattınız Üstadım. 
selam ve  saygılarımla...HŞT 
 

 

“ NE OLUR ” 
 
Ben ölünce ağıt yakıp ağlama 
Ruhumda yaralar açma ne olur 
Horon tep oyna da kara bağlama 
Toprağım çiğneyip geçme ne olur. 
 
 Gönül pencerene kapatma perde, 
Sakla hatıralar dursun bir yerde, 
Her türlü belalar toplansa serde, 
Gizli sırrımızı açma ne olur. 
 
Yaşarken yoksa da olsun kıymetim, 
Yalnızca sevgiydi bütün servetim, 
Doldurup gittiğim sevda şerbetin, 
Zehir niyetine içme ne olur. 
 
Gönül fırınında pişip yansan da, 
Dünyayı kendine mekân sansan da, 
Kolların uzasa kanatlansan da, 
Bilmediğin yere uçma ne olur. 
 
Kaderine sitem etme ha sakın, 
Kendine güven de tekin ol, tekin. 
Eğer ki Ahmet’e oldunsa yakın, 
Ürpersen, korksan da kaçma ne olur. 
 

ahmetekici  

 

“ Ömrümün Mevsimi ” 
 
Sensizliğin baharı 
.....geldi geçti 
Mevsim kış 
......yavaş yavaş yol aldı ömrüm 
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Martta güneş vurup  
.......tekrar filizlensin diye 
Sevdamı karlara gömdüm 
 
"Elveda" deyip el sallama bana 
Kimbilir  
....Tekrar dönersin bana 
Biletimi kesip atma... 
 
Hasan Semih Kazıkoğlu 

 

 

“ İŞTE BUNA YANARIM ” 

 

O yalancı gözlerin aklıma geldiğinde 

Hiç kimseler görmesin için için kanarım 

O vefasız sözlerin yüreği deldiğinde 

Nasıl sevmişim seni, işte buna yanarım? 

  

Hayâlinin peşine takılmış geziyorum 

Kumsallara aşkımın resmini çiziyorum 

Yalnız gecelerimi kurşuna diziyorum 

Nasıl sevmişim seni işte buna yanarım? 

  

Aşkın çile yumağı, acıları tatmışım 

Ekmeğime, suyuma gözyaşımı katmışım 

Yollarına gül döküp, gönlümü bırakmışım 

Nasıl sevmişim seni işte buna yanarım? 

  

Her gece yokluğun var, boynumu büküyorum 

Yıkıldım, virâneyim; gün be gün çöküyorum 

Kölen olmuş kalbimi, yerinden söküyorum 

Nasıl sevmişim seni işte buna yanarım? 

  

 Şafaknur Yalçın  
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“ BİR BUKET HÜZÜN ” 
 
 
Gece yavaş yavaş büyür  
Sessizlik şarkısı geçer düşlerden  
Bir diriliş başlar hafiften 
Damarlarıma sıcak sevgi yürür  
 
 
Zamanla açar çiçek nazlı nazlı  
Sensizlik basar sevda gibi 
Geçek dediğimiz geçici değil mi 
Hüzünlenir gönlümüz tatlı tatlı 
 
ümid harun 
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“ Yüreğimde İsyan Var ” 
 
Sanma ki çok mesudum sen gideli buradan 
Kaburgamın altında inceden bir sızı var 
Saymadım ki ayları kaç yıl geçti aradan 
Sensiz geçen her güne yüreğimde isyan var 
   
Gözlerim kan çanağı hasretin uyutmadı 
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Vuslat için kurduğum hayallerim tutmadı 
Söylediğim yalanlar gönlümü avutmadı 
Sensiz geçen her güne yüreğimde isyan var 
  
 Her akşamım çok gamlı geceler sensiz oldu 
Kurumadı kirpiğim gözlerim densiz oldu 
Hayatım darmadağın her şey düzensiz oldu 
Sensiz geçen her güne yüreğimde isyan var 
  
Sanki sen mihrabımdın ben önünde diz çöktüm 
Duvardaki resmine saatlerce dil döktüm 
Ses vermedin çağrıma garip boynumu büktüm 
Sensiz geçen her güne yüreğimde isyan var 
  
Bil ki matem tutuyor bedenimde beş duyum 
Nefesim daralıyor çekiliyor can suyum 
Bilirim can çıkmadan değişmez benim huyum 
Sensiz geçen her güne yüreğimde isyan var 
  
Çekip indireceğim şu güneşe bir ersem 
Yeter mi sanki sana ömrümden ömür versem 
Yâr ölüme razıyım gelişini bir görsem 
Sensiz geçen her güne yüreğimde isyan var 

 
Safiye SAMYELİ  
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“ Pelit ” 
 
deli deliyi 
imam ölüyü severmiş 
  
sol elim 
şu sol elimi görüyor musun 
uzun zaman oldu uykusuzum sol elim yorgun 
tıkırdamıyor parmaklarım 
sündürülmüş zamanın içinde 
takatsizim düzensiz birazda  
biraz da tütün tadıyormuşum ya 
geç fark ediyorum 
sol elim geç farkediyor tıkırtısızlığı 
geç farkediliyor 
üzerine yemin edilen incir ve zeytin 
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tut ki 
susuz 
uzun zamandır da 
uykusuzum 
işaret parmağımın ucu sararmış 
gözlerime perdeler inmiş tütün dumanı 
üşenmişim kalkmaya yerimden  
yerimden ve yurdumdan edilmişliğim 
gövdeme işlenmiş mısra mısra 
gövdemi alıp çarpmışım da bir çınar gövdesine 
o da dökemiyor yaprağı 
ben biliyorum ya sende bil 
imamın sevmediği ölüyüm 
fırsat bulsa yuyacak bir kaşık suda  
gömecek bir meşenin gövdesine 
pelit tadında döküleceğim sonraki yaza...  
  
  

 Mehmet Cafer  

 

YORUM SEÇKİMİZ 

 
mustafaceylan - 05.01.2014 23:39  
 
Mehmet Cafer'in sitemizdeki bir şiiri üzerine analiz yaparken ellerden bahsetmiştim ve 
rahmetli Dr. Sami ATEŞ'i anıp, O'nun (ellerim büyüyor, ellerim büyüyor) deyişinden 
bahsedip eller üzerine yoğunlaşmıştım. 
 
İşte Mehmet Cafer kardeşim, bu kez, SOL EL'i PELİT teşbihiyle getirivermiş karşımıza.  
 
İnsan iki ellidir. İnsan tek'tir, ama çoğu organı çifttir. Beş duyuyu sağlayan organların 
çift yaratılması, Tanrı' nın en güzel şekilde yarattığı insana hediyesi olsa gerek diye 
düşünürüm. Yarattığı insanın sadece PARMAK UCUNA gizlediği EŞİ BENZERİ 
OLMAYAN MÜHRü dahi anlayamadık nedense. 
 
Uzun zamandır sol elimin farkında bile değilim. Tıkırdamıyor ve unuttum onu; ya da o 
beni unuttu... Bir pelte, bir kitle gibi oturup, yığılıp kalmışım. yerimden yurdumdan 
edilmişim. Kımıldayamaz haldeyim. Gövdemi çarpıyorum çınara, tek yaprak 
dökülmüyor. Gayri ben fakirlemişim. Ölsem imam benden, yakınlarımdan "bahşiş" bile 
beklemeyecek. 
Sebep mi? Çalışmayan bir elim var. Gelirim az yani. Üretemiyorum üstelik.... 
İki elim var, Sol elim durmuş. 
Terazi iki kefe. İnsan kafasında iki göz. Tek gözlü terazi ya da tek gözlü insan 
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düşünün. Yarımdır...  
Can ülkem de aynen öyle şu an. 
Solu uyuşmuş. Ülke neler yaşıyor, sol neler yapıyor? 
Of ki of!!! 
* 
Şair bu şiirde, 
Bizim GÜLCE -SERBEST ZİNCİR adıyla önerdiğimiz şiir tekniğine yaklaşmış gibi.  
Biz, serbest şiirde halk edebiyatının zincirbendinin kullanılmasını önermiştik. Şairimiz 
bu şiirde; 
(((üşenmişim kalkmaya YERİMDEN  
YERİMDEN ve yurdumdan edilmişliğim 
GÖVDEMe işlenmiş mısra mısra 
GÖVDEMi alıp çarpmışım da bir çınar GÖVDEsine))) 
OLDUĞU GİBİ  
tekarrür sanatı(TEKRAR SANATI) NI KULLANMAYA ÇALIŞMIŞ. Demiş ki: 
((takatsizim düzensiz BİRAZ DA  
BİRAZ DA tütün tadıyormuşum ya 
GEÇ FARK EDİYORum 
sol elim GEÇ FARKKEDİYOR tıkırtısızlığı 
GEÇ FARKEDİLİYOR))) 
 
DİYECEĞİM ŞU Kİ, BAZEN tekerrür, şiiri sığ ve zor durumlara sokar. Kelimenin veya 
fiilin basa basa bağırıp, kendini tekrarlamasından kaçmasını da bilelim derim. 
* 
Tebrikler, teşekkürler… 
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“ Dökümünü Yapıyorum ” 
  
  
 Dökümünü yapıyorum... 
Bu gece yokluğunun 
Hiç fark yok hep aynı yerde tıkanıyor 
Neden azalmıyor neden  
Yokluğun hiç çekilmiyor 
Ben eksi oluyorum 
Sen artı 
Biz neden eşittir olamıyoruz sevdiğim... 
  
Üç mevsim değişti içimde 
Ama ben varlığımla çözemedim 
Seni yaşamak istiyorum 
Öyle sen yarattın ki içimde 
Sen yokken  
Anlamı yitirir yaşam denilen duygu 
Cemre olup gönlüne düşmeliyim sevdiğim... 
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Her bakışımda gözlerinden aşkı içtiğim  
Duvardaki resmi ile yüreğimi erittiğim 
Dudaklarının kıvrımında titreşen 
Gülüşüne vurgunum. 
Şimdi içimde tutuşan ateş 
Yakar kavurur tenimi 
Sabaha kül kesilir yüreğim sevdiğim... 
  
Ses vermiyor geceler boyu taş duvarlar 
Bir karabulut sardı yine ruhumu 
Üstüme dolu gibi yağıyor özlem 
Kirpiğimin ucundasın  
Kapatsam gözlerimi 
Her damla  
Hançer olup saplanıyor yüreğime 
Sensiz doğan her güneş zul verir ömrüme sevdiğim... 
  
Dökümünü yapıyorum bu gece yokluğunun 
Hâlâ tutmuyor hesaplarım 
Biz ne zaman  
  
İki artı bir eşittir olacağız sevdiğim... 
 
O.Baylar  

 
 

“ ŞİMDİ'YE TUTUNDUM ” 
 
 
Ağlıyor siyahı saçımın kaşımın, 
Yüzüme çizgiler çöküp de gittiler 
Bitmedi çilesi akılsız başımın, 
Zihnime dikeni sokup da gittiler. 
 
Eşimi aşımı seçmişim ben kendim, 
Maziyi atiyi ekmişim ben kendim, 
Yılları boşuna çekmişim ben kendim,  
Dertlerim canımı sıkıp da gittiler. 
 
Uyandım uykudan vardım farkıma, 
Kavuştum imanla evrenin çarkına, 
Bandırdım fikrimi 'şimdi'nin arkına, 
Sancılar zihnimi yakıp da gittiler. 
 
Affettim herkesi yeniden başladım, 
Şımarık şeytanı ebedî taşladım, 
İçimi dışımı sevgiyle haşladım, 
Anılar belimi büküp de gittiler. 
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İlahî düzenle yaşadım ömrümde, 
Yüreği karayı üzmedim sözümde, 
Şükürle niyetim okunur yüzümde, 
Hikmetler zerreme akıp da gittiler. 
 
Şükran GÜNAY 
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“ HAYRA ALAMET DEĞİL ” 
 
Bir yağız at ki aşk, sırtında mor dağların 
Toz duman arasında, 
Şaşkın mı şaşkın yönü yelesinde rüzgârın 
Efkâr ötesi efkâr gizleniyor sesinde 
Sancılanır da özlem çığlaşır  
Biner üstüme üstüme  
Bulutlar dolanır umudun ayaklarına 
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Ey güneş neredesin 
Karanlıklar içindeyim 
Şimdi ben kemik değilim et değilim 
Hayra alamet değilim  
 
Hoyrat fırtınalar bile bozmuş yeminini 
Süzülür de bir martı kanadında 
Çırpınır biçare yakamoz göğsünde 
Peyzaj ağlar derya inler 
Ey tutsak güvercin neredesin 
Umutsuzluğa isyan içindeyim 
Şimdi ben kemik değilim et değilim 
Hayra alamet değilim 
 
Neden siyah yediveren güllerim neden 
Hicran kuyularının suyu zakkum 
Neden ellerimde kanlı makas neden  
Yürek otağında gönlü yaralım 
Bir bak  
Hasretle sevişen cinnetin dertli gözünden 
Sevdam kıyamet yeri öpüşleri Uçurum  
Vurur beni günah namlusundan 
Ey yağız atım neredesin 
Kör düşler içindeyim 
Şimdi ben kemik değilim et değilim 
Hayra alamet değilim 
 
Meryem Aslan  

 

YORUM SEÇKİMİZ 

  

mustafaceylan - 05.01.2014 20:22  
 
Bir solukta okuyuverdiğim, lirizmi çok yüksek bir sesleniş şiiri. Serbest şiirin 
düzenleniş biçimine serbest değil, KURALCILIK diyenlere bir kaç sözüm 
olacak. Peki o zaman size göre SANAT NEDİR? Sanat güzelliktir, öyle değil 
mi? Güzellik, çirkinlikle eşdeğer olabilir mi? Güzele güzel diyebilmek için bir 
takım done-veri-ölçüt-temel aldığın değerler-kıstasların olmalı ki, MUKAYESE 
yapabilesin ve kanaatini bildiresin değil mi? 
 
Şu halde; 
Aslında SERBESTLİK şekilden ziyada DUYGULARIN İŞLENİŞİ, SÖYLEM 
BİÇİMİ, tabiri caizse kavunun içindedir. Dilimde, kabukta değil.  Hülâseten 
SERBESTLİK de aslında sadece kendine ait bir kuralın, iç kuralın taa 
kendisidir diyebiliriz. 
Şairimizin bu şiirine gelince; 
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Şiir 3 bölümden meydana gelmiş. Her bölüm, HECENİN UYAK-AYAK 
yapılanmasından mülhem-kavuştak redif misali dokunmuş. Her bölümün en 
son mısraı HAYRA ALAMET DEĞİLİM şeklindedir. 
ŞİİRDE SE, RİTMİ, İÇ AHENGİ SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ UNSURDUR. Hele ki 
SERBEST ŞİİRİN vazgeçilmezidir. Bunun için de SES OYUNLARI, KAFİYELER 
VEYA KAFİYEMSİLERLE nakış yapmak gerekir. Bakalım UYAK daki DEĞİLİM 
kelimesine uyan neler var? 
Kuple 1)KARANLIKLAR İÇİNDEYİM 
Kuple 2)UMUTSUZLUĞA İSYAN İÇİNDEYİM 
Kuple 3)KÖR DÜŞLER İÇİNDEYİM. 
Demek ki İÇİNDEYİM (DeğiLİM-İçindeYİM) ---İM redifi ile ses ahengini 
yakalamaya çalışmış. ve onları da UYAK mısrasından bir önceki mısrada 
yapmış. 
Cumhuriyet sonrası SERBEST ŞİİR'imizin öncüleri, HECEDEN SERBESTE 
geçerken bu tür şiir mimarisini sıklıkça kullanmışlardır. Ya KUPLE 
BAŞLARINDA yada KUPLE SONLARINDA bunu ortaya koymuşlardır. 
* 
Şiirin söylemine-kaygısına kulak verelim hele: 
KUPLE 1 de Karanlıklar içinde, umutları bitmiş, hattâ umutlarının ayaklarına 
bulutlar dolanmış, maddesellikten sıyrılmış, (ete kemiğe büründüm insan 
olarak göründüm) söylemine inad, maddeden soyutlanan, et de değilim, 
kemik de değilim; sancılı, şaşkın, toz duman arasında yönünü rüzg3ara 
bırakmış bir yürek-gönül-insan-ruh.... 
KUPLE 2 de Umutsuzluğa isyan içindeyim ve kemik değilim et  de değilim 
; maddeden-dünyadan soyutlanmışım-kendimi soyutlamışım ki (Hoyrat 
fırtınalar bile bozmuş yeminini ve martı kanadında yakamoz göğsünde 
çırpınmada; tutsak güvercini çağırmakta... Neredesin demekte.) burada 
FIRTINANIN YEMİN BOZMASI söylemi bakir, enfes bir söylem(imge fırtınası 
diyelim), gayet güzel... 
KUPLE 3 de önceki her iki kuplede anlatılan gönül uçurumun en dibindedir. 
Yediveren gülleri dahi simsiyah olmuştur. UÇURUUN DİBİNDEYİM GÜLCE der 
gibi HIZIR arayan şair yüreği, suyu zakkum olan HİCRAN KUYUSUNDADIR... 
VE BURADA DA BİR ARAYIŞ VAR. YAĞIZ AT... 
 
 
Evet şiirde üç arayış objesi var. Kurtuluş veya çare denebilir. 
1-EY GÜNEŞ NEREDESİN 
2-EY TUTSAK GÜVERCİN NEREDESİN 
3-EY YAĞIZ ATIM NEREDESİN... 
 
SONUÇ: Güzel bir şiir... daha güzellerini bekleriz... 
Tebrikler, teşekkürler... 
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“ AMENNA ” 
 
..........Kim demiş unutmanın reçetesi verilir  
..........Söndü dediğimiz an küllerinden dirilir 
..........İstenir mi izleri silinsin hâfızadan  
..........Yaksa da hatıralar uğruna can verilir...  
 
..........Yanlış anlaşılmasın ne Mecnun, ne de Leylâ 
..........Gönül’e kor düşüren ne Yusuf ne Züleyha 
..........Bu öyle bir ışık ki, gözlerde şimşek çakan; 
..........Güneşin karşısında silinir gider ayla... 
 
 
Kimi sular, nehirler kavuşurken denize 
Kimisi bölük pörçük ayrılır da kollara, 
Yayılır ovalara... 
Alır nasibini, kanar bozkırlar; 
İfâ edilir kutsal vazife; yeşile bürünür toprak 
fakat  
Akarsuların gönlünde deniz vardır!  
Derya’ya akmak, kavuşmak vardır! 
Umman’a karışmaktır nehirlerin, ırmakların muradı... 
Kimileri erer de emeline, 
Kimisinin kaderinde; hayallerle avunmak vardır... 
*  
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..........Meşakkatli geçse de; hayat olsa da heder 

..........Canlı cansız ne varsa yaratanı zikreder 

..........Sınırsız Rahmetine, nasibine şükreder...  

..........Vuslat nerde ne zaman, nasıl tecelli eder; 

..........O’nun Takdirindedir, AMENNA" der, sabreder... 
 
 
Var mıdır bilen; suskun kayaların, taşların esrarını? 
Algımızın acziyetinden midir onları hissiz bilmek;  
kim bilir? 
Ya onlar bizi nasıl görür, nasıl tahayyül eder? 
Kim bilir suskunluğun sebeb-i hikmetini?  
Belki de bize tahammülü öğretiyor, kim bilir... 
 
06 OCAK 2013 
 
Metanet YAZICI  

 

YORUM SEÇKİMİZ 

mustafaceylan - 05.01.2014 23:20  
 
Martıların ve denizlerin şairi olarak bildiğim METANET YAZICI bu şiiriyle, maddenin 
ruhunu, eşyanın özünü, zarın içindeki çekirdeğin dilini yazmış. Tasavvufî anlamıyla 
mükemmel örneklemeler içeren şiirde; 
 
AŞKIN, Leyla-Mecnun, Yusuf Züleyha  aşkında olduğu gibi insanın "insanı sevmesi" 
değil, bu "YARADILMIŞIN YARADANINA SEVDASIDIR" demektedir.  
 
Nasıl ki, her kitap yazarının ismiyle anılır, nasıl ki kitaptaki eserlerin tarz ve üslupları, 
havası, şivesi, kokusu, rengi yazarını yansıtır; aynen öyle de, yaradılmış da onu 
YARADAN'ın eseridir ve ondan kokular, renkler, sesler, ışıklar aşklar taşır. Nasıl ki 
bütün nehirler aka aka, hıçkıra hıçkıra okyanusa-denize kavuşmak için nefes nefese 
koşarlar; onun gibidir yaradılmışın-kul'un Yaradan'a aşkı... 
 
Hayat çilelerle doludur, evet, kabul; nehirlerce insan, esas SEVGİLİYE nefes nefese 
koşusunda, aşkın ışıklarını alnına alıp koşar hep... Sadece insan mı, canlı cansız, 
yaradılmış; dağ, taş, ova, bayır, toprak, bulut, kuş, çiçek vb. her ne var ise bu 
âlemde  kendisini yaratıp bu dünyaya gönderen ULU YARATICI'ya sevdalı bir KOŞU 
içindedir. Sevgi O'na, Vuslat O'na, Aşk O'dur... 
 
Ve 
Son kıtada; 
Aynen bizim gibi olan ve sevdası aynı olan taşların, kayaların esrarını çözmeliyiz, 
anlamalıyız. Onları TAŞ olarak görmek, suskun bilmek, onları anlamamak bizim algı 
acziyetimizden olmasın? 
 
BAKARA SÜRESİ'nde içinden ırmaklar akan kayalar vardı, düşlerime giren, 
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rüyâlarımda dertleştiğim. Yeşil çimenli topraklar vardı zifiri gecelerimde benim. Bazen, 
bir çim yaprağının içinde hissederdim kendimi. Boğazımdan geçen, yediğim "nimet" 
lerin geçişi sırasında çıkardığı sesin "cuk!" değil de "HAK!" sesi olduğunda 
anladığımda, baktım ki, beş duyum ötesinde sonsuz bir evren var.  
 
Ve ben bir şehirim ki yüzbin kapılı, bir kitabım ki kozmik yapraklı; kendimi bilmeye 
başladığımda, taşın, kayanın, eşyanın dilini, sesini duymuş, şaşırıp kalmıştım. 
"Süleyman kuş dilin bilur dediler/Süleyman var Süleyman'dan içerü"deydi oysa... 
 
* 
Çok teşekkürler bu güzel şiirin şairine... HECE-SERBEST birlikteliğini sağlamış GÜLCE-
BULUŞMA türü şiirden ötürü de ayrıca kutluyorum... Selamlar, saygılar... 

 

“ SULTANIM ” 
  
Gönül çeker gider bu sevdadan yükünce sultanım 
Şirin misin gülümmüsün yüzün bakınca sultanım 
  
Yürek kıpır kıpır atar durur ateş misin yanar 
Garip gönül dolar taşar nurun akınca sultanım 
  
Âlem bilir soyun güzel huyun güzel şu endamın 
Halim yaman başım duman gülün takınca sultanım 
  
Selam yaban gülüm selam doğup gelen güneş 
Bahar coşar çiçekli bahçeden kokunca sultanım 
  
Gülünce gözlerin tohumlanır yürekte sevgiler 
Öter dalında bülbülün filiz çıkınca sultanım 
  
Seherde başka tat verir dilimde zikri hay’lanır 
Işıl ışıl yağar durur külüm yakınca sultanım 
  
Dokundu gül nefesli yar, tükendi bitti yağlarım 
Gözüm akar, yüzüm solar elim sıkınca sultanım 
  
Bıkıp usandı dünyadan bitap düşen gönül canan 
Yatar yatak döşek zalim nefis yıkınca sultanım 
  
Halim halinle hâllenir huyum huyunla süslenir 
Bilal kulun divan durup boyun bükünce sultanım 
  
SIRLISES 
  
Mefâ’ilün     mefâ’ilün     mefâ’ilün     mefâ’ilün 
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“ FERHAT’LA ŞİRİN DESTANI-ARUZ ” 
 
1- 
 
Erzende, Mehmene Banu sultan devir onun 
Sultan, Azerbeycan da kanun, hak gelir onun 
 
Hükmetme devri görmelisin şan ve ihtişam 
Elbet sarayda entirakalarla bir yaşam 
 
Kardeş Şirin güzel huyu pek tatlı dilleri 
Dar geldi yok sarayda yaşam, çok hayalleri 
 
Bir köşk diler, duvarları her renk budur olay 
Sultan için hayalleri yapmak nasıl kolay 
 
Elbet hemen verir talimat köşke başlanır  
Koşturmalarla sorma Şirin pek telaşlanır 
 
Nakkaş arar duvarlara kuşlar, çiçek dizen 
Renklerle bir demet maviler gök ve yer çizen 
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2- 
Ferhat ki usta ünlü de nakkaş yiğit adam 
Erken yaşında emsali yok öyle saldı nam 
 
 
Dalgın bakar umursamıyor sanma dünyayı 
Renklerle raks eden ruhu  görmez mi hülyayı 
 
Kuşlar çizer boyar mavi, renklerde yok siyah 
Coşkun gönülde saklı durur ince bir mizah 
 
Birgün çağırdılar ki saraydan senin bu iş 
Ferman verildi yok çare elbet çabuk giriş 
 
Tan vakti çıktı yollara, yetişme kaygısı 
Nerden bilir güzel onu bekler o yazgısı 
 
3- 
 
Nakkaş bulundu mutlu Şirin al yüzünde gül 
Ferhat la birleşen o bakışlar narında kül  
 
Yıldızlı gökte ay sıcacık duygular yaman 
Aşk sardı sanki bacayı gözlerde sis duman 
 
 
Eller nefesleriyle olurlar büyük yürek 
Hep böyle mutlulukla yaşam en büyük erek 
 
Bir meşk eder ki fırça duvar canlanır yaman 
Bir başka ustalık şaşırıp kaldı tüm cihan 
 
Hikmet nedir sorar, büyülenmiş bakan bu giz  
Farkında saltanat olanın bekliyor ki iz 
 
Memnun değil de Mehmene sultan ne mevzuat  
Renk cümbüşünde köşk ne güzellik nasıl sanat 
 
 
3- 
Köşk bitti al şu altını hiç durmadan da git 
Burlarda yok işin bunu bil zorlama yiğit 
 
Ferhat aşık Şirine ne yapsın bu milyonu 
Altın değil ki derdi, konuşmak onun sonu 
 
Gönlümde var Şirin gidemem anla bizleri 
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Gitsem de ölmeden silinmez sevda izleri 
 
Tek isteğim Şirinle düğün anla sultanım 
Bağ bahçe neyleyim cananımdır gülistanım 
 
Sultan aşıktı Ferhat a bundandı tüm zulüm 
Kızgın aşıktı Mehmene Sultan ve yok çözüm 
 
Elbet çıkar gider bu saraydan da korkusuz 
Gökler bulutlu yağmuru yok tüm şehir susuz 
 
4- 
Ferhat dalar gider çare bulmak lazım acil 
Yürekte sevda , uyku haram anlamaz gafil 
 
Bir sesle irkilir önümden geçme sen kafir 
Kılmakta olduğum namazı anlamaz zahir 
 
Tanrım katında böyle umarsız eğilmezi 
Yakmak lazım senin gibi kendini bilmezi 
 
Aklım Şirin de kavga edersin ne hikmeti 
Zor anlamam bu öfkeni kessen şu dehşeti 
 
Yakmış yakan zaten dolaşırım halim sakil 
Benden soran hesap sorarım senmisin vekil 
 
Ah ben Şirine sevdalı, göz görmüyor seni 
Allah katında sen! Görüyor gözlerin beni 
 
5- 
Dağ taş gezer içinde ateş yangılar sebat 
Dillerde sevda türküsü duymaz ki saltanat 
 
Ferhat yıkık dökük dolaşır var mı bir çare 
İş güç unuttu görmelisin sanki avare 
 
Durmaz yazar Şirin umudun bitmesin yarim 
Vuslatı beklerim ya da kaz haydi mezarım 
 
Nerden çıkar ölüm yaşamak var bu kavgamız  
Kaybolmasın umut bitecek gör bu vahamız 
 
Ferhat da aşk narında pişer sorma pek yaman  
Durmaz yerinde dağ başı sis bir de kör duman 
 
Dağlar aşar görür suyu elbet sevinç, umut 
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Sisler dağıldı şimdi yürek başka bir boyut 
6- 
Erzen kurak susuz yanıyor tarlalar aman 
Kentler harap şekilde ki kıtlıkla halk talan 
 
Yağmur unuttu şehri karışık da ortalık 
Birçok çocuk ateşli ve salgın da hastalık 
 
Ferhat haber salar suyu buldum ki var çare 
Delmek lazım büyük dağı tam iş bana göre 
 
Ferman buyurdu dağları del ki getir suyu 
Sonra dileklerin dile dolsun yeter kuyu 
 
Ferhat için umut yeniden doğdu pek cesur 
Ardında dağların su, delersen bu iş olur 
 
Bir kazma bir kürekle kazar hiç yorulmadan 
Sevdayla halk için başı dik hiç doğrulmadan 
7- 
Hasretle bekliyor suyu toprak kurak çorak 
Yürekte yangılar yanıyor, dağda tüm odak 
 
Bitmez enerji sanki ve yok dur durak çalış 
Gayretle vurdu taşlara az kaldı bak çıkış 
 
Artık bu son vuruş hele gayret vucutta ter 
Toplandı saltanat verilen bir karar beter! 
 
Birleşmeniz bu dünyada mümkün değil karar 
Vur kazma ver su şehre ve git görme hiç zarar 
 
Kavrar bütün gücüyle bu eller ki kazmayı 
Durmaz kazar kanar içi aldırmaz tozmayı 
 
Sis çöktü dağların başına, haykırış yeter 
Suskun zaman kederli yürekler nasıl heder 
 
8- 
Sultan kararlı verdi sözün al Şirin sizin 
Çalsın davul kulaklara gitsin ki acizin 
 
Üç gün içinde sadrazamın oğlu bekliyor 
Beklenmeyen düğün güne dertler de ekliyor 
 
Olmaz diyor düğün olamaz hıçkırık susar 
Baş kaldırır bilir ki Şirin belli son kusar 
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Ferhat yıkık! Davul sesi gümler vurur dağa 
Bir ses! Bakar Şirin! yazılır sevda bir çağa 
 
Gitmek gerek cellatlarımız yolda der Şirin 
Ferman verildi şimdi mezarlar kazar derin 
 
Sen bende bense sende şehir bekliyor suyu 
Korkutmasın ölüm suya hasret gülüm kuyu 
 
9- 
Hasretle birleşen iki sağlam yürek güzel 
Ellerde kazma vurdu sırayla nasıl özel 
 
Taşlar ufak tefek gibi güçlendi kolları 
Halklar için su der sonu yok belli yolları 
 
Birlikte güçlüyüz hadi hiç korkma yol yakın 
Sevdayla türküler duyulan bitti yol bakın 
 
Eller kenetli birdi yürek son bu yolculuk  
Sevgiyle hep yüründü tükenmezdi hiç soluk 
 
Ferhat Şirin’le deldi bu dağları kutlu gün 
Toprak kavuştu suyuna canlandı mutlu gün 
 
Halk kutluyor bu bayramı eller tutar halay 
Bir sesle irkilir kocaman dağ nasıl olay 
 
10- 
Kan düştü damla damla yüreklerde bir ateş 
Çığlıkla yankılandı bu sesle söndü güneş 
 
Ferhat Şirinle yerde sarılmış ki tek beden 
Gözler kapandı sustu şehir söyleyin neden 
 
Onlar inançla oldu ki kurban nedir ölüm 
Elbet ki her devirde yazık böyle var zulüm 
 
Erzende doldu taştı nehirler akar derin 
Canlandı sevdalar adı elbet Ferhat Şirin 
 
Bitmez büyür bu sevda yüreklerde hep yaşar 
Destan olur ve kavga olur saltanat şaşar 
 
Her saltanat çöker, unutulmaz zulüm inan 
Sevmek asıl olan geri kalansa hep yalan 
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11- 
 
Yok etmeTanrısına ki baş kaldıran yürek 
Bu sevda altı yüzyıla durmaz çeker kürek 
 
Yıllar geçer gider ki ölüm el uzatmadı 
Onlar umut dirençti güneşleri batmadı 
 
Yıldız olup parıldadılar tüm karanlığa 
Ses oldular bütün çağa umuttu çığlığa 
 
 
Dağlar eteklerinde çiçeklerle açtılar 
Bülbül dilin de neğme ve gülerde taçtılar 
 
Yıllar geçer büyür ki yüreklerde sevdalar 
Yoktur ki böyle sevmede elbet ki vedalar 
 
Sevmekle başlayan bu hayatlar neler yaşar 
Ben dünyadan göçer giderim sevdalar yazar 
 
 
 
Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün  
 

 

SÜNDÜZ  

 
 
“ Zencan'dan Erdebil'e ” 
  
Dün Zencan’dı dünyam 
Sonra Tebriz’de  
Yolculuktu yaşam… 
Oysa bugün 
Tutunmaya çalışıyorum zamana 
Bir Erdebil akşamından. 
  
Diyorum ki ey gezgin 
Ne istiyorsun yollardan? 
Kendi ülkende  
Sığmadın mı mekana; 
Sığmadın mı zamana? 
Vazgeç yollarda  
Zamanla savaşmaktan. 
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Oysa zaman değil mi 
Saçlarımın akından girip 
Yüzümün kıvrımlarında yol alan? 
Zaman değil mi, bana savaş açan? 
Ve o yollar değil mi beni çağıran? 
O yollar değil mi  
Beni zamanla yarıştıran? 
  
Ve mümkün mü savsaklamak? 
Mümkün mü yüreğimi yırtan  
Bu imdat çağrısını duymamak? 
Belki bu anlamsız yolculukların anlamıdır 
Bunca uzun yolları göze almak. 
  
Kim bilir belki de 
Genlerimdeki Göçebe Türkü yaşamak 
Ve kanıtlamak içindir    
Bittiği yerde yeniden yola çıkmak. 
  
Sürekli yollarda dolaşmak. 
 

nazmon  
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