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“ Yok mu Çaresi? Gülce / sone’m ” 
 
 
Şaşırdım, şaşkın oldum, yarın nedir? Bu an ne?  
Söndü tüm ışıklarım görmez oldum yolumu.  
Tak etse de canıma tercih etmem ölümü,  
Aşk diye sundukları bu muydu bana anne?  
 
Yere inmiş yıldızlar, ay darılmış geceye.  
Bu yorgun bedenimi bin parçaya bölüyor.  
Ve atiye saklanmış umutlarım ölüyor  
Kim tesir edebilir merhameti cüceye?  
 
Bir önceki seneyi arattırdı her sene  
Canımın canı parçam kırıyor kollarımı.  
Bir vefasız elinde bıraktım dallarımı.  
 
Bakma yüzüme öyle, yoruldum artık anne!  
Henüz ilkbaharımda tanıştım karakışla.  
Sevgi bahçıvanı ol, şu gönlümü nakışla.  
 
 
2010 / Kırşehir   Zübeyde Gökbulut(gelin) 
 

YORUM SEÇKİMİZ 

mustafaceylan - 06.01.2014 13:10  
 
 GÜLCE EDEBİYAT AKIMI  
ŞİİR TÜRÜ:SONE'M  
*************************** 
1-Batı edebiyatındaki 'Sone' nin değişik bir versiyonudur. Kuple oluşumu 



Batı Edebiyatındaki 'sone' ile aynıdır.  
Batı Edebiyatında kafiye yapısına göre sone türleri vardır.  
  
Fransız sone'si (abba-abba-ccd-eed) dizilişi ile;  
İtalyan sone'si (abba-abba-ccd-ede) dizilişi ile,  
İngiliz sonesi ise Fransız sonesinin kafiye dizilişini muafaza ederek, ilk 10 
mısrayı bir bent yapmakta, son iki mısrayı ayrı bir bent yapmaktadır.  
  
Türk edebiyatına Servet-i Fünuncular döneminde giren sone'yi bizim 
şairlerimiz çeşitli şekillerde kullanmışlardır.  
  
Türk şiirine yeni nefes alanları sunmaya çalışan GÜLCE edebi akımı, 
Fransız,İtalyan ve İngiliz sone kafiye dizilişlerinin dışında yeni bir kafiye 
dizilişi ve adı önermiştir.  
  
2-SONE' M'in şekli ve Kafiye şeması şöyledir.  
---------------------------a  
---------------------------b  
---------------------------b  
---------------------------a  
  
---------------------------c  
---------------------------d  
---------------------------d  
---------------------------c  
  
---------------------------e  
---------------------------f  
---------------------------f  
  
---------------------------e  
---------------------------g  
---------------------------g  
  
  
3-Hece vezni ile yazılmakta ve hecenin 7 + 7=14 ölçü-kalıbı 
kullanılmaktadır. 
  
* 
Sitemizde bir başka GÜLCE-SONE'M türü şiire yaptığım yorumda demiştim 
ki: 
  
(Sone-Balad-Terzarima-Stanza-Triyole) vb gibi BATININ ŞİİR 
TÜRLERİ'nden  
ve hususiyetle de SONE'den bahsedip DÜNYA ŞİİRİYLE şiir mekânlarında  
ve şair dergâhlarında buluşan TÜRK ŞİİRİ' nin, özellikle TÜRK HECE ŞİİRİ' 
nin  
BATI'ya adeta( O ÖYLE DEĞİL, BAK BU BENİM YAĞTIĞIM TARZDA DAHA 



GÜZEL-DAHA LİRİK VE DAHA ENFES)  
olmakta diyecek bir "ses" sunmak isteyişimizi anlatacak;  
neden SONE'yi SONE'M, Triyoleyi de TRİYOLEMSİ(ÜÇLEME) yaptığımızı 
anlatacaktım.  
Ama olmadı. Şiirin gücü, cam kenarında mütebessim duran "küpeli çiçeği"n 
duruşuna kilitledi beni. 
Nasıl ki,  
Tarihsel süreç içinde DİVAN EDEBİYATIMIZ HALK EDEBİYATINA,  
HALK EDEBİYATIMIZ DA DİVAN EDEBİYATINA karşılıklı ETKİLEŞİMLERİ 
SONUCUNDA  
"yeni şiir türleri verdiler ise" ,  
aynen öyle, BİZİM HECE ŞİİRİMİZİ alıp kendilerine İSTİKLAL MARŞI 
yapan  
FARNSIZ ŞİİRİ başta, BATI EDEBİYATInın ŞİİR DÜNYASINA VE 
ŞAİRLERİNE,  
deyim yerindeyse KENDİ TESTİLERİNDEN(Kendi şekil ve tarzları)ile TÜRK 
ANLAYIŞI' nı,  
şiir algılamamızı sunacaktım... 
  
* 
Fransız, İngiliz, İtalyan üçlüsü üç değişik KAFİYE yapısı ile SONE yazarken,  
kafiye DİZİLİŞİ ni onların dışında(yukarıdaki şiirde görüldüğü gibi)  
bir başka şeklini öneren TÜRKİYE-TÜRK ŞAİRLERİ de,  
onlara Sone adıyla değil de, SONE'M adıyla seslensinler istedik.  
İsteyen ise GÜLCE EDEBİYAT AKIMI'dır.  
İnşallah hata etmemişizdir! 
  
* 
Gelin, yani bizim can öğretmenimiz Zübeyde GÖKBULUT' un çaresiz kaldığı 
bir anda 
annesinden medet uman insan yüreğini anlattığı bu güzel SONE'M 
ŞİİRİNDEN ÖTÜRÜ, kendini tebrik ediyor, başarılarının devmını diliyorum.. 
 
 

 

“ SAY ” 
  
  
Millet gitti geldi, bir daha gitti!  
Sabrı, tahammülü son yerinde say  
Ömür kısacıktı, bak işte bitti!  
Say deli yüreğim, sen yerinde say! ..   
 
07.11.2012  
Tandoğan 
 
Hikmet Nazlı 



 

 

 

“ NOEL BABA ” 

Eller gülüp çılgınca eğlenip tepinirken, 



İçin için yanarım; ah çekerim, ağlarım. 
Yılbaşıdır diyerek pür neşe sevinirken, 
Geçip giden ömrüme karaları bağlarım. 
 
Densizlik mi ararsın… Bini olmuş bir para. 
Edep, haya hiç sorma… Sen ne sor ne de ara  
Çamlar kesilir bir bir… O da başka bir yara. 
El soytarılık eder; tuğyan olur çağlarım. 
 
Hazırlıklar yapılır; türlü türlü mezeler.. 
Hazırlanır içkiler; boşaldıkça tazeler.. 
Milyonlarca hindiye akıl almaz ezalar.. 
Bunca rezilliklere, sineleri dağlarım. 
 
İçkiler sebil olur, sokaklarda içilir.. 
Sere-serpe yerlerde… kendisinden geçilir.. 
Ortalık nahoş kokar; koku arşa saçılır. 
Sığınırım Allah’a, topukları yağlarım.. 
 
Bir de Noel babamız! Onu es geçmeyelim.. 
Soytarıyı görüp de korkarak kaçmayalım.. 
Hediyeler verirmiş… Aldanıp açmayalım. 
Olmaz olsun böylesi… Ben, babamı yeğlerim. 
 
İnancımız bozuldu… Bakın, ne hale düştük.. 
Hıristiyan örfüne, bizim sanıp üşüştük. 
Ölçümüzü kaçırdık, haddimizi çok aştık. 
Noel Babalar sardı, istilada dağlarım. 
 
Hülvani BAŞTUĞ. ... .yorgun şair. 
31/12/2013 

 



 

“ Eyvallah... ” 
 
Devir kötü, devran bozuk diyorlar  
Devire de düzene de EYVALLAH.  
Gözüm yaşlı, bana "yazık" diyorlar  
Ezene de üzene de EYVALLAH.  
 
HAKK´tan gelen bil ki yerli yerince  
Şaşırmayız ayı suda görünce  
Bir musibet bizi yere serince  
Kedere de yazana da EYVALLAH.  
 
Yaz ayında karlar yağdı dalıma  
Düz sanmıştım engel çıktı yoluma  
Plan yaptım, dostlar gelmiş ölüme  
Hayalimi bozana da EYVALLAH.  
 
Hayır dedim, tutup şerre yordular  
Selâm verdim, mezhebimi sordular  
Doğru dedim, dokuz köyden sürdüler  
Yaka silken, bezene de EYVALLAH.  
 
Cahil Sultan, Âlim korkmuş, susuyor  



Aşk azabta, gönüller buz kesiyor  
Her bir yandan hoyrat rüzgâr esiyor  
Yaprak döken hazana da EYVALLAH.  
 
Ben söylerim kara kalem yazıyor  
Her dizede Ârif bir sır seziyor  
Anlamayan; "bu ne?" deyip kızıyor  
Küsene de kızana da EYVALLAH...  
 
Mecit AKTÜRK 

 

“ AKIL ÖTESİ ” 
Bazen acı acı güldürür beni,  
Çeyrek aklın, tüm akılı bölmesi.  
Ur olur içimde öldürür beni,  
Namussuzun, namusluya gülmesi. 
 
       Ahmet Süreyya DURNA  

 

“ DOSTUM ” 

  

DOSTUM 
  
Dostum!.. 
Bir bak içmiş kör, kütük sarhoş 
Biri var dostunun yanında. 
Gözlerine  far  çekmiş, 
Ne de  güzel   yosma 
Ya şu gelen kim 
Elleri böğründe duran? 
Ya oturan 
Efe,kim? 
Sakın dostum arkadaşım deme!... 
Arkadaşınsa şayet  küsmeli, konuşmamalı. 
Yalnız onlar güzelden anlar, 
Yalnız onlar bilirler, 
Romen malı, 
Rus malı. 
Yalnız onlar anlarlar  
Has malı. 
Başımızdakiler, 
Ekmeğimizdekiler, aşımızdakiler. 
Onlar. 



  
Bizler bir şeyden anlamayız 
Bizler konuşmamalıyız, 
Bizler susmalıyız 
Susmalı. 
Şayet  konuşursak 
İşkence  edilmeliyiz,dövülmeliyiz. 
Bizleri  asmalı. 
Onlar; yağmur gibi yağıp 
Rüzgar gibi esmeli, 
Onlara hak 
Yaşamak.   
  
Dostum!.. 
Her zaman güler yüz olmaz 
Karşı  çıkıp, 
Birazda surat asmalı. 
Dinlemeli bol, bol palavrayı 
Arkasından bir küfür basmalı. 
Ya peşinden gitmeli dostum 
Bir köpek olmalı 
Tasmalı. 
Bir kuru kemiğe ara, sıra 
Havlamalı,  
Havlamalı.  
Yada  peşlerini  bırakıp 
Yolunu  bulan  ırmaklar  gibi 
Özgür  olmalı   
Deniz  olmalı  deniz 
Yüreğimiz 
 
Ahmet CANBABA 

 



 

“ ŞEYTAN OYUNCAĞIM ” 
 
.............................Dünyayı üç pula sattım giderim  
.........................Sandıkta kilitli kürkümüz bizim.  
................Dertli bülbül gibi daim öterim,  
Gülün goncasında türkümüz bizim.  
 
* 
 
Ağlarız, yanarız içten; gülsek de  
Çağları ortadan tutup bölsek de;  
Bu yalan dünyada bir gün ölsek de  
Yaşar destan destan ölümüz bizim.  
 
Kara toprak, nice sırrı saklıyor,  
Kılıç elde ölüm bizi yokluyor,  
Güneş hangi dağın orda bekliyor?  
Işıkla yoğrulmuş hâlimiz bizim.  
 
Döner değirmenler, durmadan döner  
Sular yükseğinden aşağı iner;  
İçimdeki yağmur buluta siner  
Kırkbin çiçek açar dalımız bizim.  
 
Araya vasıta koyamam artık,  



Çünkü mor gökleri duayla yaktık.  
Yolları maziye gömdük, bıraktık  
Bizden bize gelir yolumuz bizim.  
 
Yücelerin eksilmiyor kar'ları,  
Uçurumu, karanlığı, yar'ları...  
Başımda dans eden şom efkârları  
Dağıtır şiirle kelimiz bizim.  
 
Tapdukla Tebrizi yaşasa idi  
Gönlüme ilhamlar taşısa idi;  
Aklım yüreğimin çılgın şahidi,  
Nur tufanı bekler elimiz bizim.  
 
Yollar var iç içe dolanan yollar,  
Yollar var uç uca ulanan yollar,  
Yollar var içimde ağlayan yollar  
Tutmuyor yollarda belimiz bizim.  
 
Şeytan oyuncağım, melek sırdaşım  
Bir büyük kavgada fedadır başım,  
Manavgat ırmağı akan gözyaşım  
Bismillâhla akar selimiz bizim.  
 
Asla toz zerresi bile değilim,  
Ben bende şehidim, ben bende zulüm  
Bilirim aşkım var, öldürmez ölüm  
Doğarken taşınmış salımız bizim.  
 
Yeter ey Ceylan'ım o dosta sözün,  
Kırık aynalarda delirir gözün.  
Kaplumbağa misâl rüzgârın, hızın  
Gene boşluklarda kolumuz bizim.  
 
31.05.2000  
 
Mustafa Ceylan  
---------------------------------------------------- 
Not: Fotoğrafımızdaki masa, MAGOSA' da sürgünde iken NAMIK KEMAL'in oturduğu 
masadır... Halen MAGOSA' da zindan'ın üst kısmında tek odalık bir yerde 
bulunmaktadır. 

 

“ KAYBOLAN BİR SEVGİLİ ” 
  
Güne günaydın demeden, 
Dilerim bir dost selamı gelsin. 

Ve karşımda kahkahalarla gülsün; 
Gözleri boncuk, boncuk. 



Kaybolan  bir sevgili. 
  

Ahmet AYAZ 

 

 

“ Dedim İnanmadılar ” 
 
  
İnancı sarhoştu fikri ayarsız 
Çapı bozuk dedim, inanmadılar; 
Halka acımazdı Hak’ka duyarsız 
Yapı bozuk dedim, inanmadılar. 
 

Basiret inmişti! fersiz gözüne 
Haramlar mübahtı onun özüne 
Rüşvetle açılan, çarpar yüzüne 

Kapı bozuk dedim, inanmadılar. 
 
 
Taşıdığı beden kendine cefa 
Tansiyon ölçtürür günde kaç defa 
Çare olur mu ki, konmazsa şifa 
Hapı bozuk dedim, inanmadılar. 
 
Eliyle dünyanın dibini eşer 
Hepsi benim derdi, ha hayır, ha şer 



Kaldırdığı keser başına düşer 
Sapı bozuk dedim, inanmadılar. 
  
İşçisi mahkûmdur mapusa tıkar 
Asgari ücrete, azami sıkar 
Dünya kendisinin olsa ne çıkar 
Tapu bozuk dedim, inanmadılar. 
 
Kendince hedefi hep tam vururdu 
Hem azgınlaşırdı, hem kudururdu 

Parayı görünce selam dururdu 
Kepi bozuk dedim, inanmadılar. 
 

Aklında tilkiler komaz uyuya 
Bedava yaşamak onun huyu ya 

Su çekeyim derken düşer kuyuya 
İpi bozuk dedim, inanmadılar. 
 

Ne sela bilirdi, ne ezan sesi 
Ölüm desem, derdi o neyin nesi 
Doğuştan kırılmış iman şifresi 
Çipi bozuk dedim, inanmadılar. 
 
İnanmazdı öyle nikâh, talak’a 

Bayanlara karşı tamdı âlâka 
Yakışıklı derdi üç-beş yalaka 
Tipi bozuk dedim, inanmadılar. 
  
Bunların hayatla cenkleri farklı 
Eşiyle, kendinin denkleri farklı 
Çocuğuyla bile renkleri farklı 
Tüpü bozuk dedim, inanmadılar. 
 
Verdiği sözleri suya yazdırır 
Hak-hukuk aramak fena kızdırır 
Üstten doldurdukça, alttan sızdırır 
Küpü bozuk dedim, inanmadılar. 
 
Ne açar yaprağı, ne kokar gülü 
Maddede yaşardı mânâda ölü 
Değere küfreder soysuzun dölü 
Sopu bozuk dedim, inanmadılar. 
 

Sanalda arardı dostu, sırdaşı 
Edebi yırtıktı, kırık âr taşı 
Yalnızca bu değil kavim - kardaşı 
Topu bozuk dedim, inanmadılar. 
  
 
06 MAYIS 2012 
 



 
Mustafa Sade 

 

 

 
“ BİR ÇİZİK Mİ YARA MI? ” 
  
Bu dünyada hiç kimse, yerini dolduramaz, 
Kalbimdeki varlığın, hazine mi para mı?  
Kavuşmadan bu hayat, yüzümü solduramaz, 
Suskun kalmış bu dilim, söyle ak mı kara mı?  
  
Bir kanatlı meleksin, yükselirken arşımda, 
Gece gündüz hep seni, görüyorum karşımda, 
Aşk gülünden bal yaptım, sevgi dolu çarşımda, 
Yükselirken o sesim, gürleme mi nara mı? 
  
Tüm davetsiz bulutlar, gökyüzünde vurulur, 
Çift hâkimli mahkeme, bizim için kurulur, 
Yaşanmış tüm tutkular, günahsızdan sorulur, 
Vurgun yiyen bu kalbim, bir çizik mi yara mı? 
  
Hangi hedef kurşunu, çıkarılmış aftandır, 
Patlayan vecizeler, söylenen bu laftandır. 
İçimde bir yığın renk, biçilmiş bir kaftandır, 
Bozuk para atmıştım, bak yazımı tura mı? 
  
İçimi yakan hasret, tozlu rafta saklandı, 
Bitap düşmüş bu beden, hep sonunda aklandı, 



İz bıraktı yağmurlar, ıslanan gül koklandı, 
Verdiğim bu gidişat,  gör mola mı ara mı?  
  
Çok sızladı yüreğim, yasağını kaldırdım, 
Kış gününde kendimi, Sibirya ya aldırdım, 
Mürekkebi beyaz nur, ben kalbimi çaldırdım, 
Gül bahçesi karşımda, maviye mi mora mı? 
  
H.Hakan KURTARAN  
07.12.2012-Denizli 
 

 

“ *Alimantar Mayası ” 
 
Evlerinin önü çobanbey yolu 
 Dolana boynuma o yarin kolu  
Eğer ölmekse bu aşkın sonu 
 Barabar gidelim mayına doğru... 
  
 Çadır kurak çamurlunun düzüne 
 Ver elini avucumun içine  
Güller derem gerdanına saçına             
Barabar gidelim mayına doğru   
 
 
Başına bağlamış Ahmediyeyi*  
Göksüne dizdirmiş sedef düğmeyi  
Arzulamış Suriye'yi görmeyi  
Barabar gidelim mayına doğru...  
 
aşık hazani  
*Alimantar: Kilis ili,* ELBEYLİ ilçesinin eski adıdır. 
 
* Ahmediye: Gaziantep Barak Köylerinde kadınların başlarına bağladığı 
renkli eşarp, folklör ve düğünlerde kulanılan baş örtüsüdür... 
 
DERBEDER-HAZANİ 

 

 

“ Merhaba ” 
 
Çağdan çağa iz bırakan yiğitler  
Geçmişini görenlere merhaba 
Tez yetişin rubaîler, beyitler 
Hak sırrına erenlere merhaba 
 
Üç kıtada at koşturan atlılar 
Ak mazide duranlara merhaba  
Kına yakıp hep kefensiz gittiler 



Al yazmalı törenlere merhaba 
 
Sağı, solu, Lazı, Kürdü herkesim 
Bu vatanı kuranlara merhaba  
Mevlana’dan soluduğum nefesim  
Alanlara verenlere merhaba 
 
İsli paslı ölçü ayar vefasız  
Bilal gibi yarenlere merhaba  
Çare sizde çelik surdan vefa siz  
Ötelere varanlara merhaba 
 
Hakkın sesi minareden seslenir  
Tatlı huzur saranlara merhaba 
Gözyaşlarım ötelerden beslenir  
Dost bağına girenlere merhaba  
 
Hey mübarek! Çanakkale sırdaşım 
Al kanını serenlere merhaba  
Ben şehidim şehit benim kardeşim 
Micingirt'i soranlara merhaba…  
 
Ömer Ekinci Micingirt 
 

 

 

 
ELLERİMDEN TUTMALISIN 
 
  
Gelmelisin? 
 
Tutmalısın ellerimden, 
 
Konuşmalısın benimle, 
 
Anlatmalısın, 
 
Anlatmalısın aşkımızı bir iyice… 
 
  
 
Yoksa sevgilim,  
 
Yüreğinde sakladıkça beni, 
 
Yüreğinde sakladıkça seni, 
 
Bulamazsın, 
 
Kaybolursun, 
 



Beni anlıyor musun? 
 
  
 
Henüz vakit varken gel, 
 
Aç yüreğini, 
 
Bitsin karmaşa, 
 
Ya, çözülür gidersin, 
 
Ya, kalırsın sevgide,  
 
Ya, erirsin benim gibi. 
 
  
 
Gelmelisin… 
 
Hem de, çabucak gelmelisin, 
 
Tutmalısın ellerimden, 
 
Bitmek üzere sabrım, 
 
Sensiz yaşamak imkânsız, 
 
Sensiz yaşamak imkânsız. 

 
Aysel Al 
 

 

 



 
“ KUL HAKKI ” 
 
Ne zaman haksızlığa karşı durmak istesem,  
B i r i l e r i  ağzıma ellerini kapatır...  
Yapılan kötülüğü yüze vurmak istesem,  
Hiç sormazlar; dilimin altında neler yatır...  
 
Hep doğruyu söylemek istiyorum tık nefes!  
Deveyi hamutuyla yutanlardan çıkmaz ses!  
Minareyi  k ı l ı f a  sığdırıyorlar ya, pes! !  
Çekerler kalemimi, yazdırmazlar tek satır...  
 
Akıllı geçinerek hep övünüp dururlar,  
Haram, helal demeden vurgunları vururlar!  
Uyarmaya kalk da gör, ne küfür savururlar;  
Sen, iğneyi kendine,  m ı h ı  ellere batır...  
 
Devletin malı deniz derler, yemeyen domuz!  
O denizi teriyle kazanır sor; kaç omuz?  
Bozmuş cumhuriyeti, koymuş adını da muz;  
Hep söylenir  g e l e n l e r,  gidenleri aratır...  
 
Hakk yolunu öğütler, en ön saftaki pirler!  
Bu alemde doğruyu söylemezse vampirler!  
Ahrette bülbül gibi gör nasıl söyletirler;  
Orada dinlenmez hiç, ne bir gönül, ne hatır...  
 
Kul hakkını kul siler, silmez ki onu Allah!  
Abazın kör kaz gibi yutanlara vah ki, vah!  
Alma deniyor asla dünyada mazlumdan ah!  
Mazlumun ahı bir gün, ağım ağım ağlatır...  



 
Antalya-2013/12   
 
halilşakirtaşçıoğlu 
 

 
“ ŞAİRLERİ NEDEN SEVMEM? ” 
 
ŞAİR MİLLETİ 
 

Oldum olası sevmem 
Şu şair milletini 



Nedense 
Hepsinin sevgililerinin gözleri 
Mavi olur, yeşil olur, iri zeytin tanesi 
Ben kör kızı sevdim 
Olmaz mı dersiniz 
Kör kızın sevgisi 
Beni öyle sevdi ki 
Avuçlarıyla çizdi resmimi 
  
Oldum olası sevmem 
Şu şair milletini 
Nedense 

Hepsinin sevgilileri 
Uzun boylu selvi dal 
Ben topal kızı sevdim topal 
Olmaz mı dersiniz topal’ın sevgisi 
Ondandır sevmem sizi 
Şair milleti… 
  

  
Ökkeş ÖZTÜRK 
 
 

 

“ İSTİYORUM!.. ” 
 
Bütün günahları yükle, çekerim; 
 
Suçluysam suçuma af istiyorum… 
 
Sitemli sözlerle çözülsün dilin; 
 
Ağzından tek cümle laf istiyorum.. 
 
  
 
Bir günlük neş’emin kahır diyeti; 
 
Mutluluk sensin sen ne eziyeti; 
 
Öldürmek mi sözlerinin niyeti; 
 
Diline düşersem öf istiyorum… 
 
  
 
Hasret defterini temelli dürüp; 
 



Sevda kapısından içeri girip; 
 
Emanet ruhumu dizinde verip; 
 
Kalbinde bir ömür saf istiyorum; 
 
  
 
Ölümle nikâhı kıyıver artık; 
 
Verdiğin yeminden cayıver artık; 
 
“Vur gitsin” sözüne uyuver artık; 
 
Hükmünle mühürlü zarf istiyorum.. 
 
  
 
Aklından geçeni dil diyor madem; 
 
Akan gözyaşını sil diyor madem; 
 
Gözlerin bakınca “EL” diyor madem; 
 
Mezarda taşıma harf istiyorum… 
 
  
 
“G/EL…” 
 
  
29/12/2013 
 
Saat: 15:14 
 
Ali ALTINLI 

 



 
“ DEĞİL ” 
 
Aşktır o!  
Şems, serap değil.  
Mevlâna harap değil.  
Döner döner arar durur da;  
İçtiği aşk bâdesi, şarap değil.  
 
Rûmi’ dir!  
Râm olmuş aşkta.  
Rübâi solmuş aşkta.  
Yazar yazar anar durur da;  
Tattığı dost acısı, şurup değil.  
 
Şiir Türü: Gülce-TEKİL  
 
Yusuf Bozan 
 

 

“ FARZETKİ ” 
  
 Öpmüşüm nefes almaksızın 
 Hatta ölümüne öpmüşüm 
 Kalbim durmuş soluğunda 
 Farz etki içimde binlerce arzu 
 Yığılmışım kollarına 
 Asırladır senin için yanmışım 



 Seni beklemişim gece rüyalarımda 
  
 Sardığın tendeki canı 
 Sana adamışım 
 Terim karışmış terine akmışım 
 Nehirler küsmüş sular durmuş 
 Süt kokan koynumda 
 Anaç bir kadın gibi 
 Okşamışım yüzünü 
 Ve ulaşmış birden 
 Tendeki haz şahikaya 
 
 Farzetki 
 Sevişmiş düşlerimde en mahrem arzular 
 Susmuşum sessiz kalmışım ağlamışım 
 Derin bir girdabın anaforunda 
 Senin olmuşum 
 Sana kaynamış kanım 
 Tek beden olmuşuz tek yürek 
 Yaşamadığımız tatların hülyasında 
  
 Çöl kuraklığında iken ten 
 Bir ırmağın serinliği olmuşsun sen 
 Ve yatağından taşan hırçın şelale gibi 
 Göklerin ötesinde bir yerde 
 Bambaşka bir hazzın doruklarında 
 Orada erimiş, yok olmuş, kaybolmuşuz 
 Ölümüne öpmüştüm ya seni 
 Aşk gizlemiş bizi bulutlara 
 Farzetki bir deli yağmur olmuşuz 
 Farzetki.. 
  
 Ş.AYDOĞAN / GÜLCENAZ 
 
Gülcenaz 
 

 

“ Nefsime Nasihat ” 
 
Her gün kalkan kervanları, 
A kör nefsim saymaz mısın? 
Okunan şu ezanları 
Çağırıyor duymaz mısın? 
 
Ezan sela arasında. 
Ne ki şunun şurasında. 
Herkes gider sırasında. 
Sen dünyana doymaz mısın? 



 
Elbiseni soyacaklar 
Musallaya koyacaklar. 
Ilık suyla yuyacaklar. 
Beyazları giymez misin? 
 
Dilenci'ye kulak verin. 
Kazılacak toprak derin. 
Dökecekler hayır şerrin. 
Bu rüyadan aymaz mısın? 
 
Adem Çoban 
(Dilenci) 
 
BAHŞİ 
 



 

“ GIZ FATO ” 

Kaç kocayı kocatırsın  



GIZ FATO 
 
Konuşma dendi pat diye 
Şu çeneni kapat diye 
Kaynanan çatlar çat diye 
Gız Fato 
 
Gözün ayrı kaşın ayrı 
Senle uğraşılmaz gayrı 
Seni seven olur sayrı 
Gız Fato 
 
Gözünde gizli ifade 
Lebinden içilir bade 
Olamam senden azade 
Gız Fato 
 
Yüzüne bakan bayılır 
Kalp atışları sayılır 
Ünün ülkeye yayılır 
Gız Fato 
 
Azrail neyin oluyor? 
Önce seni mi salıyor? 
Bakışların can alıyor 
Gız Fato 
 
Hayır mısın, şer misin sen? 
Sihirli bir söz söylesen 
"Ben aşk meleğiyim" desen 
Gız Fato. 
 
Gezme, kaş-göz kırpa kırpa 
Sonra derler: “Bu gız hoppa” 
Doğru salın yapma yalpa 
Gız Fato 
 
Göz bebeğin desen desen 
İçine resmim eklesen 
Unutamam seni şahsen, 
Gız Fato 
 
Şudur ki, sözün gerçeği 
Sen gonca bir narçiçeği 
Ver bir sevda içeceği 
Gız Fato 
 
Abdulhadi Bay 
 

 

 



 

Türkiye'nin Edebiyat Sitesi 
EdebiyatSitesi.com adresinde yer alan tüm eserlerin telif hakları yazarlara 
aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre eserlerin izin 
alınmadan kopyalanması veya kullanılması suçtur. Yazarların eserlerinden 
doğabilecek her türlü hukuksal sorundan site yöneticileri ve sahipleri 
sorumlu tutulamaz. 
 


