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“ İSYAN ” 
 
Sevdaya değil ama bitmeyen sitemine, 
Sessizce boyun eğen dilimedir isyanım. 
Ayağımın altından kayıp giden zemine, 
Yalan aşkla serilen kilimedir isyanım. 
  
Kaybolan güvenimi koyamazken yerine, 
Masum küçük yalanlar eklendi birbirine. 
Acımı saklayarak yüreğimde derine, 
Ele belli etmeyen halimedir isyanım. 
  
Sana göre kaygılar gönlümün hurafesi, 
Çektirdiğin çileler sevdamın tarifesi. 
Tüm çağları bitirdik uzayın arifesi, 
Aşka ilaç bulmayan bilimedir isyanım. 
  
Dansöz dünya içinde seven gönül maskara, 
Âşıklara mutluluk yaklaşmıyor kazara. 
Alnımdaki yazıda doğumumdan mezara, 
Gülmesin yüzü yazan bölümedir isyanım. 
 
yıldız toksöz 



 

“ gölgen gövdeme ” 
 
 
M. T' ye 
  
sonu gelmiş baharın 
yaklaşmış kış gözlerime 
erken uyanıyorum sabahları 
sabahlar olduğundan erken geliyor ellerime 
tırmalayarak geçmiş temmuz ağustosa 
kanımız akamıyor ki toprağa 
sızıltısı vardı ciğerimizde asla sızıntı değil 
bir mevsim devrile devrile üzerime 
  
kalakalmışım kıyında 
yaralanmış tekne gibi 
yan yatmışım yaralanmış gölgene 
gölgene kıvrılmış gövdemle 
çok kışlar geçmiş tepemden 
ürüzgar içimi delmiş kurt misali 
sonu gelmiş baharın 
yaklaşmış kış  iyice 
çok yazlar çok kışlar ara baharlar 
tepemize inmiş taş misali sonbaharlar 
gölgen kristallenmiş  
ve sen devrilmişsin gövdeme 
şimdi tuz mu yarayı dağladı 
yoksa yaranın izi tuzda mı kaldı 
sızıltısı ciğerimde asla sızıntı değil 
bir mevsim devriliverdi üzerime… 



  
Mehmet Cafer 

 

 

“ HAMAL GELDİM DÜNYAYA ” 
 
 
Hamal geldim dünyaya, yine hamal giderim. 
Felek, dert taşıtmaktan mecal, hal mi bıraktı? 
Alın yazımmış yüküm; nasıl isyan ederim? 
Hamal olmaktan başka çıkar yol mu bıraktı? 
Tükenir çilem bir gün; sırtımda yük mü kalır? 
Biter diye bekledim; her gün artar, çoğalır. 
 
. 
İlahi, “yazgın budur” dedi; yükledi yükü. 
Yükünle çıkacaksın; dağı, bayırı, diki… 
Ne suçun sahibiyim; suçum ne ise de ki, 
Bunu bile sormaya, bende dil mi bıraktı? 
Sorularım cevapsız… Nedenini Hakk bilir.. 



Yükün sahibi Hakk’sa, elimizden ne gelir? 
 
. 
Hayallere sarıldım, umutla yaşıyorum… 
Hayatın rüzgârına kapıldım, koşuyorum… 
Bu feleğin elinden neylesem? Şaşıyorum… 
Hazan etti bağımı; bağda gül mü bıraktı? 
Nevbaharı bekledim; gözyaşım, gülüm sular.. 
Henüz gonca olmadan; felek, güllerim yolar. 
 
. 
Talihimin peşinden kör, topal gidiyorum… 
Şükürlere sarıldım; hamd ile yetiyorum. 
Günden güne eridim; gün gibi bitiyorum. 
Tutunduğum dalları kırdı, dal mı bıraktı? 
Beklediğim olmadı; umutlarım hep solar.. 
Yüzüm burda gülmedi; belki ötede güler. 
 
. 
Bu dünyaya geleli, her yükü taşıyorum. 
Her yanım yara - bere… Çilede pişiyorum. 
İrin dolmuş yaralar; cerahat deşiyorum. 
Yaralarım saracak, sanki el mi bıraktı? 
Bekliyorum tabibi; belki bir derman bulur.. 
Yaralarımı sarar; acılarım son olur. 
 
. 
Hülvani’yem Azrail canım almaya gelsin… 
Bitsin bu işkenceler; çilelerim son bulsun.. 
Madem sonumuz ölüm; emanetini alsın.. 
Kefenden başka, sanki, üstte çul mu bıraktı? 
Gitme zamanı geldi… Gözlerim ufka dalar… 
Melekler toplanmışlar; yüküm sarıp sarmalar. 
 
. 
Hülvani BAŞTUĞ 
04/11/2012 

 



 
 

“ GÜL GÖNDERDİM GÜLÜŞÜNE ” 
   
Adresi unuttum,”gözüne” yazdım, 
Gül gönderdim gülüşüne geldi mi? 
İsmini en sarı yüzüne yazdım, 
Gül gönderdim gülüşüne, geldi mi? 
 
Sen kokar alnımda ışıldayan ter, 
Gözümde aşkının dumanı tüter! 
Desin ki, bu hasret ne zaman biter? 
Gül gönderdim gülüşüne, geldi mi? 
 
Bakışının gizemine sarıldım, 
Özleminle ateşlere serildim, 
Ben sende var oldum, sende dirildim, 
Gül gönderdim gülüşüne, geldi mi? 
 
Zaman mekan kavramından kime ne? 
Bırakmadım, ne bir zarfa, sümene, 
“Ben de seni seviyorum” demene, 
Gül gönderdim gülüşüne, geldi mi? 
 
Toroslarda efil efil esenim 
Ağlayan gelin’im, gönül süsenim, 
Sen, “ben” değilsin ya, ben artık “sen”im, 
Gül gönderdim gülüşüne, geldi mi? 
 
Aşk bir masal idi "bitti" dediler, 
Can, cânânın bulsa başka ne diler? 



Ahımla inlerken çöller, vâdiler 
Gül gönderdim gülüşüne, geldi mi? 
 
Gönlümün güneşi, ışığım, izim, 
Her gece yunduğum hicrân denizim, 
Vuslat saatimiz gelmez mi bizim? 
Gül gönderdim gülüşüne, geldi mi? 
 

Durmuş KAYA / yitikozan 

 
“ ÖLECEĞİM GÜNÜ BİLMELİYİM ” 
   
Ben öleceğim günü bilmeliyim, 
Ve bir bahar günü ölmeliyim. 
Güneşli bir günde, 
Bir gül bahçesinde gül toplayarak. 
  
Bekleyen bir dost gibi, 
Sarıp  sarmalamalı beni toprak. 
  
Ben öleceğim günü bilmeliyim, 
Ve bir bahar günü ölmeliyim. 
Bir bayrak gibi dalgalanmalı, 
Mezarımda gelincik çiçekleri. 
  
 Ben öleceğim günü bilmeliyim, 
Ve bir bahar günü ölmeliyim. 
Toprak kirlense bile, 
 Bütün kıskançlıkları alıp götürmeliyim. 
Yeryüzünde kini nefreti bitirmeliyim. 
  
Ben öleceğim günü bilmeliyim, 
Ve bir bahar günü ölmeliyim. 
Gün ikindiye dayanmalı, 
Her yer yeşile, maviye boyanmalı, 
Kar, dolu olmamalı. 
  
Ben ölmeden önce, 
Gül yüzlü çocuklara hoşça kal demeliyim. 
  
  
Ahmet AYAZ 
 



 

“ MÜZİKLİ ŞİİR ” 
 
Şiir yazdığımı sanıyordum, 
Çoban okumadı, yüzüne bakmadı 
Çocuk bastı kahkahayı 
Ana dudak büktü 
Hatırım kırılmasın diye  
“Güzel olmuş” dedi soğuktan; 
Baba’ya gösteremedim bile korkumdan 
Boğdum gün ışığına çıkmadan şiiri 
Ve sonra yanan ocağa atıverdim gitti… 
  
Şimdi karanlıklarda kızılca bir alevdir 
Pervane kanadında titremedir şiirim, 
Görücüye çıkacak kızdır ürkek, korkak 
Kelimelerin dişleri vuruyor birbirine 
Harflerin ayakları topal 
Ve mısralarım sefillerde son perde… 
  



Oy benim canına yandığım şiir, 
Oy baş uçurtan, kuş göçürten şiir 
Oy sabır menekşem, kalem kokulum oy 
Gel ıslak başını omuzlarıma koy 
Sarıl bana, bir gece de bende kal 
Olmaz mı? 
  
Şiir yazdığımı sanıyordum, 
Kendimi avutmuşum senelerdir 
Uçtu üzerime kale sandığım manzum duvarlar 
Ve kalıbından çıktı ölçüsüz kahkahalar 
Ve Safiye’nin çürük dişi kafiyelerim… 
Yanmış, yakılmışım uğrunda 
Kopsun dilim, çırpınsın ilham marka mendlim 
Ve cızırtılı tahta radyoda 
Pat pat motorlu bir ses okusun, olmaz mı? 
Yan masada bir yanık yüz 
Yansa da hoş, yanmasada… 
Kirli suratıyla sırıtsın gene 
Rotatif suratlı matbaacı Hasan da. 
Buzdolabı internet siteleri 
Yan masada, yanmaz ada of!.. 
  
Rumeli’de kurulsun gönül meclisi 
Çağırın bizim şair Selman’ı 
Abdi Şah veya Hıraman tarzı bir türküyü  
Çalsın, söylesin… 
Her türkü arasında benden 
Dilsiz ve özü boş demeceler okusunlar 
Yazdığımı sandığım dizelerden… 
  
  
Mustafa CEYLAN 

 
 



 

“ DR.TAHİR KUTSİ MAKAL ” 
 
  
Denizli’nin gururu, büyük yazım hocası, 
Kurulmuştur gönülde, edebiyat locası, 
Yaşadıkça dostları, tütecektir bacası, 
__Anılacak her sene, sürecektir çabamız, 
__Kültürün ocağıdır, Tahir Kutsi babamız!  
  
Bir halk kahramanıdır, halktan biri olarak, 
Kaleminin gücünü, Milletinden alarak… 
Sevdirmiştir kendini, dost kalplerde kalarak, 
__Eserleri ölümsüz, çok zengindir obamız, 
__Adıyla yaşayacak, Tahir Kutsi babamız!  
  
Acıpayam Oğuz köy, mayasıyla karılmış, 
Hep değişik açıdan kültür ile sarılmış, 
‘’Gözün aydın yaşlandım’’ diye diye varılmış, 
__Okundukça her eser, ısıtacak sobamız, 
__Türk dili sevdalısı, Tahir Kutsi babamız!  
  
Kalem boydan büyüktür, Türk kültüre katılır, 
Her yerde her zeminde, eserleri satılır, 
Okudukça sevilip, tereddütler atılır, 
__Kamyon, Dipçik, Deli tay, ekin toplar yabamız, 
__Yirmi yedi eserle, Tahir Kutsi babamız!  
  
Konuşurken dinletir, çok güzeldir hitabı, 



Duyguları çok renkli, Öpkü şiir kitabı, 
Atmış iki yılda bak, tamamladı etabı, 
__Çalışmalar yoğundu, içi dolu dubamız, 
__Denizlili bu çınar, Tahir Kutsi babamız!  
  
Anadolu yazgısı, bazen toprak çoraktır, 
Ekin biçti tarlada, elindeki oraktır, 
Başlangıç nokta ölüm, Dünyadaki duraktır, 
__Bu kültür dehasını, inceledi kaçımız, 
__İz bıraktı yaşarken, yolu oldu açımız, 
Unutulmaz kalplerde, Tahir Kutsi babamız…  
  
H.Hakan KURTARAN  
10.08.2013- DENİZLİ 

 
 

“ STEMKARIM ” 

 
Yamalı yüreğim dikiş tutmuyor 
Kumaşlar getirsen hediye biçmem 
 Yaralar sohbetin kırar geçersin 
 Sıcak kahve olsan hatıra içmem 
  
Kırdığın kalbimin kapısı örtük 
Sarardı mektubun yarısı yırtık 
 Kopardım mazimle bağımı artık 
 Beyhude sözlere hiç fasıl açmam 
  
Seninde kalmasın Halini soran 
Kabrinde nasibin olmasın Kur-ân. 
 Ahım dan kurusun dilinde duan 
 Cenneti Alaya yol olsan geçmem 
  
Pişmanlık içinde kederle kalsın 
 Ağlayıp boşuna saçını yolsun 
 Gönlümde baharın gülleri solsun 
 Dalımda koksan da etrafa saçmam 
  
ARİF BARAN (ARİFCE) 



 

“ İTİRAFIMDIR ” 
 
Yüreğim daralmazdı dil susmasaydı 
Haykıracaktım düğümlenmese sözcükler 
Kırılacaktı putların boynu 
Bozulacaktı oyun 
Kalmayacaktı koynum böyle çaresiz 
Böylesi sensiz 
Gece ıssız, gün ışıksız, çaresiz, 
  
Dağlarıma kar yağmazdı bir ağustos akşamında 
Üşümezdi ki yüreğim cehennemin sıcağında 
Kucağımda olmazdı kül 



Kalmazdım iki büklüm biçare 
Silinmezdi bir karelik resim 
Yeterliydi o tek isim dünyama 
Sormazdım güneşe, ay’a, nedensiz. 
  
Işıl ışıl olmalıydı doğan gün, gece masmavi 
Yıldızları toplamalıydım oysa 
Konmalıydı saçlarına taç hilal 
Olmamalıydı her biri hayal güzel günlerim 
Susmamalıydı aşk bülbüllerim 
Güllerim öksüz 
Ben uykusuz, ben umutsuz, huzursuz 
  
Bir yol olmalı her şeye rağmen, bir çıkış ani 
Karanlığı dağıtmalı bir tanem 
Damıtmalı bir tebessüm o mutluluğu 
Hissetmeli o soluğu yüreğim 
Gülmeli yüzüm, gözüm bebeğim 
Emeğim olmalı aşkım 
Emelim, ezelim, ebedim gibi 
Sevdim, sevdim, sevdim 
İtirafımdır… 
osman baylar 
 
O.Baylar 

 



 

“ BİR ADAM ” 
 
Yürür bir adam 
Beyoğlu’ndan, Şişli’ye doğru 
Yanından arabalar geçer 
Sürücüler bayan 



Yan klotukta köpek var 
“Vay anasını” der adam 
Benim pabuçlarım yırtık 
Elin itlerinin arabası var 
  
Yürür bir adam 
Beşiktaş’tan Boğaz’a doğru 
Bir yanda Boğaz’ın mavi suları 
Bir yanda yalılar 
Her kapıda aynı tabela 
“Dikkat köpek var” 
“Vay anasını” der adam 
Benim şiltem yok yatmaya 
Elin köpekleri yalıda yaşar 
  
Yürür bir adam 
Beşiktaş’tan Levent’e doğru 
Tabelalara bakar 
“Hayvan hastanesi” 
“Vay anasını” der adam 
Benim meteliğim yok Aspirin almaya 
Elin itlerinin hastanesi var 
  
Çıldırır sonunda adam 
Başlar haykırmaya 
“Bu memlekette hayvan bile olamadım!” 
  
 
Ökkeş Öztürk 

 
 



 

“ ASLIMI İNKÂR EDEMEM ” 
 
Sanmayın ki sultanım saraylarda yaşarım 
Kerpiçten evi olan köylünün çocuğuyum 
Kırk yıldır soyadını gurur ile taşırım 
Serveti sevi olan köylünün çocuğuyum 
  
  
Ekim ayı gelince toprağa tohum eken 
Nasibinde olanı tırnaklarıyla söken 
Kızıl güneş altında boncuk boncuk ter döken 
Ekine tırpan vuran köylünün çocuğuyum 
  
  
Kuru soğan ekmeği çeşme basında yiyen 
Şükür bu günde doyduk hamdolsun Rabbim diyen 
Nasırlı elleriyle başına kasket giyen 
Kağnıya sapı saran köylünün çocuğuyum 
  
  
Öküze hooo deyipte tarladan yola çıkıp 
Çıkarıp tabakadan acı tütünü yakıp 
Üflediği dumanın ardından dalgın bakıp 
Ova düzüne varan köylünün çocuğuyum 



  
  
Yüklediği yükleri bir hamlede deviren 
Dövenle harman dövüp yaba ile çeviren 
Sarı saman tozuyla ciğerini geviren 
Yelin önünde duran köylünün çocuğuyum 
  
  
Yaba ile savurup saptan saman ayıran 
Kendinden önce bizi düşünüp de kayıran 
Kendisi aç yatıp da karnımızı doyuran 
Her şerri hayra yoran köylünün çocuğuyum 
  
  
Yalan yere söz edip riyakârı övmeyen 
Kız doğurdun sen diye anamı hiç dövmeyen 
Bir kez olsun kızıp da arkamızdan sövmeyen 
 Bizi şefkatle saran köylünün çocuğuyum 
 
S.SAMYELİ 

 
 

 

“ KÖRDÜĞÜM ” 
  
Yaşamın aynasında ne kalmışsa gördüğüm 
Sanki hepsi bir hayal, sanki hiç yaşanmamış 
Düşünceler bilmece, duygularsa kördüğüm 
Dün geride kalanlar bugünü hiç anmamış 
  



Bir an ki hüküm süren, meydan okur zamana 
Peşimdeki gölgeler varlığıma izdüşüm 
Islak bir martı gibi sığınmışım limana 
Bir yangın ortasında, ısrarla üşümüşüm 
  
Zifir karanlık gece esir almış beyazı 
Boyandıkça soluyor, çırpındıkça batıyor 
İşte hüzün tuvali, işte isyankâr yazı 
Fırça palete mahkûm, kalem efkâr satıyor. 
  
Yokluğun dünyasında varlık zerrede kalmış 
Eğriye boyun eğmiş, gizli kalan doğrular 
Hepsi başka biçimde ümitsizliğe salmış 
Zihinlere set çeken, cevapsız tüm sorular. 
  
Tenha bir gece vakti gökyüzüne uzanıp 
Sessiz bir çığlık gibi yıldızlarla konuştum 
Arza sirayet eden yalanlardan usanıp 
Yalın düşler içinde, hakikatle buluştum. 
  
Âlem benim, yol benim, heybeme ömür sığar 
Bu çile dergâhında yandım ama pişmedim 
Artık eserse essin, ruhu savuran rüzgâr 
Ben dalımdan kopsam da, henüz yere düşmedim. 
  
Sabır ve sükûnetle, menzil olsa da ırak 
Düzlüğe çıkar yolum, ne yokuş, ne de eğim 
Sahtekâr bir dünyanın perdesini yırtarak 
Aç kapıyı ey hayat, ben geldim diyeceğim. 
  
  
                               EMİN ZEYBEK 
                           Aralık 2008   BURSA 

 
 

“ EL ELE OLALIM ” 
 
  
İçimizdeki  sevgiyi   
Bilin  el  ele  olalım 
Milli  çıkarları hakça 
Bölün  el  ele  olalım 
  
Çoğa katıp azımızı    
Değiştirip  yazımızı 
Hep beraber    sazımızı   
Çalın  el  ele  olalım 
  
Gizlimizi  saklımızı    
Bozmayalım  şeklimizi 
Doğru  şeye aklımızı   



Çelin  el  ele  olalım 
  
Canlar  yakan  bilin  kimdi   
Yapılan  yardımlar  yemdi 
Canlar  zamanıdır  şimdi   
Gelin  el  ele  olalım 
  
Haksızları   paylayarak    
Mazlumları   eyleyerek 
Ezgileri  söyleyerek    
Gülün  el  ele  olalım 
  
İz  bıraksın  dost  kucakla   
Pişsin  aşımız  ocakla 
Canbaba  der sağlıcakla   
Kalın  el  ele olalım 
  
Ahmet  Canbaba 
 

 

“ AĞLARSIN ” 
 
Yetmez mi sevdiğim senden çektiğim 
Gözlerimden kanlı yaşlar döktüğüm 
Bir defa sevmeyip hep hor baktığın 
Bir gün gözlerinde tüter ağlarsın. 
 
 Her sevgi bağını kesemez eller, 
Benden sana selam getirir yeller, 
Hasret bağındaki kokmayan güller, 
Bir gün burcu burcu kokar ağlarsın. 
 
Dünya’da gülmeyen bahtı karalar, 
Günden güne kanar oldu yaralar, 
Derdinden uzakta kalır çareler, 
Sende benim gibi çeker ağlarsın. 
 
  
Hoyratlar soldurur goncayı gülü, 
Çok aktı kurumaz çeşmimin seli, 
Araya girince ayrılık çölü, 
Ahmet’ in resmine bakar ağlarsın. 
   
ahmetekici 

 
 

“ GÜN SENİ DE UYANDIRACAK ” 



 
 
 
Sabah oldumu ey güzel 
Uyandın demek sarı saçlarınla  
Uykulu alev gözlerinle öğrenciler okula giderken 
Peşine düşen sancılı hatıralardam  
Gece bırakıp gittimi seni 
Bulutlarla karışık bozbulanık anın  
Bugün senin olsun  bütün varlığıyla 
Biliyorum parmakuçlarına sarılı dünya 
Biliyorum sen uzaktasın kafdağı kadar 
Kahve küfü renkli acımsı tadıyla 
Bir heyecan saklar mısraların gözbebeklerin  
Unutulması zor roman sayfaları belli 
Bir batı klasiği gibi şark islam klasiği gibi 
Saçak altlarından gidiyorum görmeyesin tül alevleri 
Bilemezsin kandırır dingin deniz 
Kandırır uzaklar en masum çocukluğumuzu  
Örseler anılar varılmaz  zaman adalarını 
Örseler uykuyla uyanıklık arası 
 
 
ümid harun  
 
 
 



 

“ UNUTAMADIM ” 
 
Yıllar su misali gelip geçti de 
Ne yaptımsa seni, unutamadım 
Kader kurban diye bizi seçti de 
Sevdiğim ben seni unutamadım 
- 
Saçlarım ağardı belim büküldü 
Gözyaşlarım oluk, oluk döküldü 
Umut parça parça, candan söküldü 
Kendimi canana tanıtamadım 
- 
İsterdim dört yanı aşk ile donat 
Özge sevdiğine gererek kanat 
Ne düşler büyüttüm yıllara inat 
Ne yapsam gönlünü donatamadım 
- 
Ciğerim dağlandı yıllar boyunca 
Hüzünler soludum hem de doyunca 
Herkes bir yol çizmiş, kendi huyunca 
Ben kendimi O’na anlatamadım 
- 
Dostelinken uzak, kalmazdım amma 
Gonca gülün olsam solmazdım amma 
Sensiz nefes bile almazdım amma 
Kadere sözümü dinletemedim 
 



BAHRİ YILDIRIM 
 
dosteli 

 
 

“ DEĞİŞİYOR CELLATLAR!.. ” 
 
İnfazını bekletme beklemekten yoruldum; 
 
Döktüğüm gözyaşını saklamaktan yoruldum; 
 
Kanattığın yaramı yoklamaktan yoruldum; 
 
Medet istedim medet taş duvardan nafile; 
 
Yanağımda gezindin dün kafile kafile… 
 
  
 
Önce dağlar yıkılır hep üstüne üstüne; 
 
Diş bilerim hayırsız, vicdansızın kastına; 
 
Ben ki kınsız hançerin rest çekmişim restine; 
 
Vuracaksan ansızın bıçak değsin boynuma; 
 
Atın ondan sonrası ne kaldıysa koynuma… 
 
  
 
Yürekten değil selam dil ucu verilirse; 
 
Mazeretler diz boyu yollara serilirse; 
 
Dün coşan yüreğinde sessizlik görülürse; 
 
Söyle neden katlansın yüreğim ihanete; 
 
Nasılsın diye sorup girilmesin zahmete… 
 
  
 
Yaşattığın hüsranı inkârına katmadan; 
 
Hayalimi yük sayıp gözlerinden atmadan; 
 
Fazla oldun git artık dizlerimde yatmadan; 
 



Kaybettiğim ilk değil son değil gecelerde; 
 
Adını anmak yok mu gönülsüz hecelerde… 
 
  
 
Mutlu olacak mısın kalanları yaktıkça; 
 
Gülüyor mu yüreğin gözyaşlarım aktıkça; 
 
Gideceğim diyordun gözlerine baktıkça; 
 
Dilimde can çekişir tövbe eden heyhatlar; 
 
Kurşun aynı kurşun da değişiyor cellatlar… 
 
  
 
Ali ALTINLI – 07/01/2014 
 
Saat: 16:00 

 
 

“ Vesaire’nin Gülcesi (Gülce / Bahçe) ” 
  
  
Çürüyor duvarda vişne lekesi 
Yağmurdan seken hüzün 
Güzün bu sene çok yakıyor 
Yine kabardı fatura 
Üç beş hatıra 
Yeter demiştim 
  
Bir sarmaşık gibi içre göğerdin 
Çoğu mavi oldun sübyan göğ erdin 
  
Bir sübyan karınca gibi işte 
Yönünü bulma telaşesi 
Kırılırken kolların yuvaya doğru 
  
  
Göçerdin apansız güle gülerdin 
Kıpkırmızı yangın zülle gül erdin 
  
  
Kapıma dökülür yalnızlığın külü 
Dili yok karanlığın 
Sıtmalı toprak ç/oraklanmış 
Kangren yaraları uçurumun 



Gelincik desen 
Onu hiç sorma 
  
  
Dün 
G i b i 
Gelişin 
Düşçelerde 
Yazılı k a l d ı 
Bir daha yazmadı 
Kırılandüşler göçmen 
Kırkı çıkarken yalnızlık 
Kınası ellerimde 
Ellerim de bana 
Bizi a y ı r a n 
Yüreğimden 
G i d i ş i n 
Sürgün 
Aşk 
  
Yar 
Yaran 
Yazgıma 
Armağandır 
Yarına k a l a n 
Hey kâlbimi çalan 
Takvimler yalan dolan 
Hudutsuz şehir talan 
Hey aklımı alan 
Yağmura çalan 
Yağdındandır 
Ezgime 
Varan 
Sır 
  
Bir çocuk küsüyor güle naz 
Gülen az içimde susuyor 
Susuyor yağmurda üstelik kurumuş budağı 
Bu dağı kim koydu aramıza engel 
Çengeli yakamda acının ateşten zâr 
Zarı ne ince kalbimin inciniyor hicrân 
  
Hey takvimin yâresi dokuzuncu sancı 
Hey göğümün şıvgası nerede garip hancı 
  
Bedevi yalnızlık şimdi 
Saçlarıma tünüyor serkeş serçeler 
Düşçeler tarumar 
Düşportacılar yakalanmış 
Bileklerimde kelepçe kokusu 
Korkusu gitmenin 
Yontusu kalbimin bozlak dilekleri 



  
Vesaire vesaire 
Güle güle deyin ve şaire 
  
  
NeclaDeveli 

 
 
 

“ BURSA'DA ÖLMEK ” 
 
Kaybolan zamânın son izlerini 
Bulasıya değin gezdim Bursa’da 
Secdeye huşûyla vur dizlerini 
Titreyen rûhları sezdim Bursa’da 
Duâların rengi şehri boyadı 
Adı Bursa şehrin, “yeşil” soyadı 
 
Huzûr ikliminden cennetçi kuşlar; 
Câmi avlusunda eşsiz bir âhenk 
Uzanır Mîrâc’a sonsuz yokuşlar; 
Çölün ortasında susamaya denk 
“Şefâat et bana Resûl, Ya Nebî” 
Cenneti diliyor Mehmet Çelebi 
 
Yeşil Medrese’de zaman uyuyor 
Su sesinde huzûr buluyor insan 
Kur’ân sesiyle bir, ezan duyuyor 
Zamana yeniden doluyor insan 
Çağların önüne örüyor duvar 
Uykudan uyanıp Hüdâvendigâr 
 
Yükseliyor arşa ulu mâbette 
Sekiz köşesinden sekiz bin melek 
Hatimler iniyor yeşil kümbette 
Bursa ekseninde dönüyor felek 
Billur bir ney sesi üflüyor neyzen 
Nûra bulanıyor kapkara mahzen 
 
Münzevî, asırlık ulu bir çınar 
Pâdişâh tuğrası her bir dalında 
Fatihâne düşler, çağlayan pınar 
Atların cenk eden çılgın nalında 
Garptan şarka uçsuz bucaksız âfâk 
Âtîden mâziye doğan ilk şafak 
 
Bir yudum su içsen çeşmelerinden 
Bin bir derde devâ şifâ bulursun 
Sabâh yalnız geçsen bayram yerinden 
Eşrâfında içten vefâ bulursun 



Yunus’un rûhunda Mehmet Niyazi 
Nûrdan bir mum yaktı Ertuğrul Gazi 
 
Uhrevî bir âhenk dolar rûhlara 
Sararken tüm şehri müjdeler yeli 
Fecrin ilk ışığı, kalbi şuhlara 
Bir göl kıyısında doğar, ezelî 
Evliyâlar şehri cennet kokusu 
Mâzinin fevkinde târih dokusu  
 
Nümâyiş istemez bedesteninde 
İpekten kumaşlar tüccar elinde 
Çınarın gölgesi sâkin teninde 
Dirilir her sabâh seher yelinde 
Hayâl kılıcıyla gerçeği bölmek; 
Gizemli bir uyku; Bursa’da ölmek 
 
NOT: 2009 yılında Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar anısına 
düzenlenen "Bursa’da Zaman" konulu şiiryarışmasında mansiyon ödülü almıştır. 
 
Önder Kurt 
 

 
 

“ DÖNER DİYE ” 
 
Elveda demeden, gittin ya canım, 
 
Halâ bakışların içimde durur… 
 
Sicim, sicim yağar gözümde yağmur, 
 
Zalim yalnızlıklara, ittin ya canım… 
 
  
 
Belki döner diye hazır bekledim, 
 
Kulak verdim nice ayak sesine,  
 
İnan, hasret kaldım, gül nefesine,  
 
Sadece tek seni, tek seni sevdim… 
 
  
 
Elveda demeden terk ettin nasıl? 
 
Teninin ateşi durur tenimde,  
 
Nice güzel günler, taze beynimde,  



 
Çekemez bu yükü, bu yükü akıl… 
 
  
 
Belki döner diye açtım kapıyı,  
 
Yıkmadım köprüyü, hep bekliyorum… 
 
Yeter beklettiğin, gel-gel diyorum. 
 
Kurtar beni dertten, alıp acıyı… 
 
Belki döner diye açtım kapıyı. 

 
Aysel Al 
 

 

 

“ GECE SUÇLARI ” 
 
Şimdi hazırlıyor itirafını gece 
Tüm günahlarını dökecek ortaya 
Mısır piramitlerine gizlemiş 
Firavun inadını 
Kini en siyah bulutlarda büyütmüş 
Sinsi bir soluk gibi ihtiras 



İnsan haklarına musallat olmuş 
  
Çobanyıldızı küskün 
Feri sönmüş silik bir çizgi şimdi 
Öyle suçlar işlemiş ki 
Cinayet hayaletleri 
Vahşetin kokusunda güller solmuş 
  
Çırılçıplak bir fahişe ihanet 
Mest olmuş her tenin sıcağında 
Bütün günahlarla koyun koyuna 
Ölümlü arzularını Venüs ile süsleyip 
Aşk diye vefasız kalplere dolmuş 
  
Şimdi korkak bir yalan gece 
Sinsice şüpheyi doğurmuş 
İtimat kıvranmış sancılar içinde 
Ve rüşvet kılığında bir tomar para 
Sahtekârın adını riya koymuş 
  
Perperişan ruh iki yüzde iki kara 
Nemruttan beri dinmemiş öfkesi 
Hala hırçın hala güneşe düşman 
Aslında masum muş insan 
Tüm kabahatleri üstlenmiş, suçlu gece  
Karanlığa mahkûm 
Artık tükenmiş nefesi yorgun 
Razı her cezaya, tek aklansın vicdan 
Son itirafı pişmanım olmuş. 
  
Ş.AYDOĞAN / GÜLCENAZ 

 
 
 

“ AYRILIĞIN RESMİ ” 
 
Boş bir bakışla başlar, kirpiklerin nemlenir 
Ağustos ortasında üşürsün ılık ılık 
Göğsünde daralmalar nefesin düğümlenir 
Artık zaman gelmiştir, kalbe vurur ayrılık 
 
Tebessüm akla gelmez, uykular düşmanlaşır 
Sus pus olur yüreğin, bir ihtimal ararsın 
Aklındaki akisler, seni hayale taşır 
’Ben ne yaptım’ diyerek ’ben’den hesap sorarsın 
 
Ne bir dost yüzü görür, ne seyrana çıkarsın 
Gözlerinde halkalar belirir günden güne 
Istırap günlerinde takvimleri yakarsın 
Bir tek anı bedeldir ömür boyu sürgüne 
 



Hasret meyhanesinde mey-i kahır içerek 
Bir avuntu ararsın boşalan şişelerde 
İradeni kaybedip, benliğinden geçerek 
Her gün sabah edersin sersemce köşelerde 
 
Kimseyi dinlemezsin, teselliler boş gelir 
Öyle bir yalnızlık ki, kendini terk edersin 
Yaşamaktan bıkarsın, ölüm gelse, hoş gelir 
En ince yerindesin, koparsa kopsun dersin 
 
kenanbaran 
 

 
 

“ İŞTE AHVAL ” 

 
On dördümde gurbet ele savruldum 
Felek dîvaneye döndürdü beni 
Ana baba hasretiyle kavruldum 
Sıla hasretiyle yandırdı beni 
  
Şiire tutundum dört yıl süreyle 
Gönül evim coştu bir kırık neyle 
Yürek sesi denen bu bahaneyle 
Bir ulu çınara kondurdu beni 
  
On yedide bir orduya neferdim 
İnsanları eğitmekti tek derdim 
Körpe yüreklerle huzura erdim 
Bir karasevdayla dindirdi beni 
  
İlimle, irfanla büyürken canlar 
Eşimdi, dostumdu, kanımdı onlar 
Bu kutsal görevi bilenler anlar 
Hakk, Vatan aşkına bandırdı beni 
  
Meğer gerideymiş gurbetin aslı 
İçinde gizliymiş gözyaşı faslı 
Kimseler görmedi ağlarken sesli 
Sabır dibeğine bindirdi beni 
  
Gurbeti gurbete uladı kader 
Yine Emr-i Hakk’a uydum derbeder 
Çıkarıp karşıma bir er oğlu er 
Bir gönül çelenle kandırdı beni 
  
Hoştu düzenimiz, bulmazdık kusur 
Derdik; bu minvalde geçer bin asır 
Bir halden bilmeze olduk da esir  
Yavru ceylan gibi sindirdi beni 



  
Böyle geçti yıllar bilmeden suçum 
Karlı dağa döndü başımda saçım 
Sanki düşüncenin kemine açım 
Ağustos Ayında dondurdu beni 
  
Gelin der yüreğe sevgi yaraşır 
Cümle karanlıklar sevgiyle ışır 
Korkardım bu beden köze bulaşır 
Yaradan’a sevdam söndürdü beni 
  
Zübeyde GÖKBULUT(gelin)/ 2013- Kırşehir 

 

“ GÜLÜŞÜN EKLENİR GECELERİME ” 
 
Gülüşün eklenir gecelerime  
Bakışlarım da yön, gül açan yüzün  
“Neden? ” bu kadar zor bana gelişin  
Hüzün siner kalbe, çağlar gözyaşım  
.....................  
………………Ve uyku tutmaz gözlerim.  
……………………Tutmaz be gönül…!  
 
Bir âfet yokluğun, hisler yıkıntı  
Sıkıntı her günüm geliver de gör  
Her akşam bir sızı, gözde akıntı  
Ateşi de yakar, dağlar gözyaşım  
.....................  
………………Ve aşka bitmez sözlerim.  
…………………….Bitmez be gönül…!  
 
Gidişin eklenir acılarıma  
Aklımda son sözün, “Helâl et hakkın”  
Hecelerime kan, hicranın sesi  
O günün acısı hâlâ saklımda  
.................  
Fikrimde karalar, bağlar gözyaşım  
…………….Ve sevgi tatmaz öz’ lerim.  
……………………Tatmaz be gönül…!  
  
Şiir Türü: Gülce-Çaprazlama 
 
Yusuf Bozan 
 

 
 



 

“ Etmem Aşikâr ” 
 
Edebime yasak ettim riyâyı  
Görenler haddimi bildirsin diye.  
Gösterip Kur-an’ı, dinde hayâyı  
Günahı tövbeye sildirsin diye.  
 
Nefsi esir ettim, koydum kafese  
Gönlümün kapısı açık herkese  
"Buyur"um hazırdır hoş gelen sese  
Her selâm yüzümü güldürsün diye.  
 
Gayretim sonsuzdur, ar, âdâbıma  
Hiç hile katmadım suç hesabıma  
Sevgiyi doldurdum gönül kabıma  
Gelenler kepçesin daldırsın diye.  
 
Çok şükür, gönlümün yapısı muhkem  
Saman alevine benziyor öfkem  
Diller haddi aşıp söylese de kem  
Hiç beddua etmem çıldırsın diye.  
 
Sakındım dilimi, sözün kalından  
Sıyırdım sıdkımı dünya malından  
Kıyamam tek güle, almam dalından  
Tez vakit solmasın, al dursun diye.  
 



Nankörlük kalsa da yanıma hep kâr  
Kimseye derdimi etmem aşikâr  
Ayaklar altına, düşsem, edip ar  
İstemem kullardan, kaldırsın diye...  
 
 

 
Mecit AKTÜRK 

 
 

 

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. 
 

 


