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08.01.2014 e-Kitap 

“ Dertlendim Yine ” 
  
  
Tantanayla yaşanan, günler de gelip geçti 
Renkli rüyalar bile, aklımı çelemezler 
Bir rüzgâr esti sanki maziyi silip geçti 
Geçmişle yaşayanlar, atiye gelemezler. 
  
Fakir çulda yatarken, atlas gömlek giyenler 
Yüzde yüz haksız iken, ben haklıyım diyenler 
Vur patla çal oynasın, tıka basa yiyenler 
Ağızları yırtılır, bir daha gülemezler. 
  
Yaratılış nüvesi, bir avuç toprak sudur 
Hakikat hakikattir, ya eğri ya doğrudur 
Hal ehlinden hal anlar, delirsen gerçek budur 
O hali yaşamadan, bu hali bilemezler. 
  
Abdeste usul gerek, tertemiz paklansa da 
Ayı her zaman ayı, sarayda saklansa da 
Sehpayı hak edenler, kanunca aklansa da 
Kara leke yapışır, aslını silemezler. 
  
İç edenler boğulur, kendi bataklarında 
Buluşur ölüleri, dere çataklarında 
Tepinirken ekâbir, yaylı yataklarında 
Gelince emri vaki, rahatça ölemezler. 
  
Necati ses eyledi, göklerin merkezine 
Âlemde dua etmek, bitmeyen bir hazine. 
Kulları inanırken, Yaradan’ın tezine; 
Affına sığınır da, başka şey dilemezler. 
  
                          Necati OCAKCI 
                              21.12.2013            
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                              ANTALYA 
  
 

“ BİRİ VAR ” 
 
Her kışın ardında varsa bir bahar. 
Tohumlar toprakta lezzeti arar. 
Toprak su aynıyken  biberi acı, 
Çileği bal gibi yapan biri var. 
 
Her şeyde bir ölçü ölçüde nizam. 
Bir denge ki benzersiz ve muazzam. 
Yörüngede bile var bir intizam. 
Güneşi yerinde tutan biri var. 
 
O güneş ki alev topu gibidir. 
Ne uzak, ne yakın, tam yerindedir. 
Işığı hayatın temelindedir. 
O hayatı sana veren biri var. 
 
Hayatın sırrı bir damlaya dolmuş. 
Gayritabii hali bir dünya olmuş. 
O yoksa nebatat sararıp solmuş. 
Rahmete bereket katan biri var. 
 
Özü çok yanıcı, serinletiyor. 
Damlası bile cana yetiyor. 
Bilsen daha ne sırlar iletiyor. 
Zerreye küreyi katan biri var. 
 
Her gece kavuşur elbet sabaha. 
Gel isyan edipte düşme eyvaha. 
Sende aç avcunu yüce Allah’a. 
Dualara cevap veren biri var. 
 
Dilenci der, gafil olma ey adem. 
Bu alemin bir sahibi var madem. 
Görüyorsun inkarına yok neden. 
Kainata mabut olan biri var. 
 
  
DİLENCİ 
 
BAHŞİ 
 

 
“ Akşehir'den Öteye ” 
 
  



  
 
kiraz ağaçları 
sıra sıra kiraz ağaçları  
kırmızı ve pembe belki sarı 
sıyrıklardan kanamış dizleri 
nemli gözleri 
ve gün sarısı saçları 
gezinir Akşehir'de 
sıra sıra kiraz ağaçları 
 
gittikçe ağırlaşmış dizeleri 
yara kabuğunda aşkları 
serin bakışıyla sarmalayan 
kiraz ağaçları 
kırmızı ve pembe bir parça da sarı
sığınıyor yerin göğsüne 
gözleri ağlamaklı 
çocuk oyunlarında kaybedilmiş
genç bir kız yüzü gibi 
dökmüş çiçeklerini 
alımlı kiraz ağaçları. 
  
Mehmet Cafer 

 

kırmızı ve pembe bir parça da sarı 

çocuk oyunlarında kaybedilmiş 
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“ ELİF DEDİM ” 
 
. 
Şeriat mülkünde gezdim, dolaştım. 
Elif dedim… amme dedim… ba dedim. 
Gece gündüz nefsim ile savaştım.. 
Üç mim ile şedde dedim… ha dedim. 
Elif dedim… amme dedim… Lâ! dedim. 
 
 
Elekten elendim.. imbikten geçtim. 
Çile şerbetini aşk ile içtim 
Nefis tarlasına gül ektim biçtim 
Üç mim ile şedde dedim... ha dedim. 
Elif dedim… amme dedim… Lâ! dedim. 
 
 
 
Tarikat mülküne geçerken vardım. 
Mürşid-i kâmile Hak yolu sordum.. 
“Haddini bilmektir!” deyince; durdum.. 
Üç mim ile şedde dedim... ha dedim. 
Elif dedim… amme dedim… Lâ! dedim. 
 
 
 
Sırat-ı müstakim Hak yolum oldu. 
“Allah!” dedim; kalbim, zikirle doldu. 
Ruh, bedende Âdem şeklini buldu. 
Üç mim ile şedde dedim... ha dedim. 
Elif dedim… amme dedim… Lâ! dedim. 
 
 
 
Hakikat mülkünde düşlere daldım: 
Aklın ötesinde kendimi buldum. 
İlm-i Ledünnî’de eğleştim, kaldım. 
Üç mim ile şedde dedim... ha dedim. 
Elif dedim… amme dedim… Lâ! dedim. 
 
 
 
Marifet ehliyle hasbihâl edip, 
Dünyanın yükünü sırtımdan atıp, 
Cehennem mülkünü cennete katıp, 
Üç mim ile şedde dedim... ha dedim.  
Elif dedim… amme dedim… Lâ! dedim. 
 
 
 
Sırrın içindeki sırrı sezeli, 



Akıl firar edip baştan tezeli, 
Hülvani yüreğim aşkla bezeli…
Üç mim ile şedde dedim... ha dedim.
Elif dedim… amme dedim… Lâ! dedim.
. 
Hülvani BAŞTUĞ ...(yorgun şair)
02/11/2013 

 

“ GİTMİYOR HİÇ GÖZLERİMDEN ”
Gitmiyor Hiç Gözlerimden 
Makamı: Hüzzam  
Usulü: Düyek  
Söz ve müzik: Halil Şakir Taşçıoğlu
  
 
Gitmiyor Hiç Gözlerimden  
 
Gitmiyor hiç gözlerimden mâh cemâlin ey güzel!
Beklerim yollarda her gün, gelmiyorsun bîbedel...
Yandı cismim hasretinden dost iken olduk ya el!
Yetti cevrin, sen de artık rahmedip imdâda gel...
 
Antalya-2013/07  

Hülvani yüreğim aşkla bezeli… 
Üç mim ile şedde dedim... ha dedim. 
Elif dedim… amme dedim… Lâ! dedim. 

air) 

“ GİTMİYOR HİÇ GÖZLERİMDEN ” 

Söz ve müzik: Halil Şakir Taşçıoğlu  

Gitmiyor hiç gözlerimden mâh cemâlin ey güzel!  
gelmiyorsun bîbedel...  

Yandı cismim hasretinden dost iken olduk ya el!  
Yetti cevrin, sen de artık rahmedip imdâda gel...  
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fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün
 
TDK:  
 
bîbedel: bedelsiz, emsalsiz, benzeri olmayan, eşsiz...
mâh: ay parçası, sevgili.  
cemâl: yüz güzelliği...  
cevr: eziyet, cefa, üzgü...  
rahmetmek: acımak. 
 
NOT:İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KOROSUNDA KENDİ BESTEMİN YORUMUNU 
YAPARKEN ALINMIŞ BİR RESMİM...HŞT 
 
halilşakir 
 

“ RENKLERİN GÜNAHI NE? ”

 
Resmi çizilemiyor ıstırabın, elemin…
Tasvir edebilir mi; var mı gücü, kalemin?
Çökmüşse üzerime zifiri karanlıklar,
Bu kendi meselemdir, derdi değil âlemin

fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün  

bîbedel: bedelsiz, emsalsiz, benzeri olmayan, eşsiz...  

NOT:İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KOROSUNDA KENDİ BESTEMİN YORUMUNU 
YAPARKEN ALINMIŞ BİR RESMİM...HŞT      

“ RENKLERİN GÜNAHI NE? ” 

çizilemiyor ıstırabın, elemin…  
Tasvir edebilir mi; var mı gücü, kalemin? 
Çökmüşse üzerime zifiri karanlıklar,  
Bu kendi meselemdir, derdi değil âlemin 
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Aramam başka adres, hüznüme-hicranıma  
Kavrulsam azabımdan, ecel olsa canıma  
Lâvlar sarı-turuncu karışsa da kanıma  
Bu kendi meselemdir, derdi değil âlemin 
 
Beyaz kara esmer boz, renklerin günahı ne. 
Sorguya çekilip de, girilmesin ahına;  
Rükûdaysa menekşe, Rabbi’ne itaati!  
Sanır mısın boynunu eğer Cihan Şahına  
 
Kimisine vedadır ufukta batan güneş  
Kimisine başlangıç yeni doğumlara eş 
Kotlanmış vazifesi ruhuna, her dilimin 
Çözmek için ilmini, uğraşısı bilimin... 
 
Kimilerine göre; Can/Canan buluşması,  
İştiyakla beklenen bir vuslatın aynası… 
 
İlâhi kudret bilir, sebeb-i hikmetini  
Kim tasvir edebilir yangının himmetini? 
Kaynarken hayat sunan günesin rahmetini… 
İnfazı vâcip olur söylemezse, dilimin! 
* 
Bir yandan göz kırpıyor idealler, hedefler  
Öyle çetin karar ki; gitmek mi zor kalmak mı?  
 
Görünür silueti uçurumun ucunda;  
Ha çöktü ha çökecek değerleri, tacında… 
 
Çakılır kalırsınız, ne yârden ne de serden  
Hikâyeler kurulur söylenmeyen sözlerden 
Tasviri kardelende azapta mutluluğu...  
Kristal buz taneleri dökülür gözlerinden 
...  
Dertten yana ne varsa yazılsın defterime  
Ne kadar ağır olsa gocunmam kaderime...  
Kalmaz ahde hesabım; hisse alıp canımdan  
Öderim bedelini, düşen alın terime... 
 
Mum olsam karanlığa, damla-damla erisem!  
Tükensem dirhem-dirhem feleğimin çarkında;  
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Hiçlikte dirilişin, olabilsem farkında…  
 
25 MAYIS 2012 / ( düzenleme 8 OCAK 2014 ) 
 
Metanet YAZICI 

 

“ Çerkezlere Etnik Temizlik ” 
 
Orak mevsimiydi Krasnodar’da 
Arpalar ermiş, ova sararmakta 
Başaklarda iri mi, iri 
Buğday taneleri! 
  
Avuçlarımda diri mi, diri 
Sanki sevgilinin memeleri 
Buğday tanelerinin  sevinci… 
İri mi iri, diri mi diri. 
  
Tırpanlar bilenmiş 
Harmanyerleri temizlenmiş 
Kafkasya’da ekin biçme mevsimi. 
Sarmış herkesi, hasat sevinci. 
  
Ah heyhat! Harmanyeri… 
Ve harmanyerinin gür yeşil çimenleri 
Kızıl çimen şimdi! 
Kan kapladı her yeri. 
  
Ruslar ekinleri ateşe verdi 
Tırpanlar insan biçen, ölüm makineleri 
Bilinmez insanlık nerede bitmişti? 
Kızıla döndü çimenlerin yeşili. 
  
Ah, ayırmıyordu Rus süngüsü 
Asker mi, sivil mi? 
Kadın mı, bebek mi? 
Krasnodar, tam bir etnik temizlikti. 
  
Ne yangın, ne deprem  
Ne de fırtına felaketi 
Bir ülkeyi böylesine 
Kendi halkından temizleyemezdi. 
  
Katledildi yüz binlercesi 
Sürgüne gitti milyonlarcası 
Kesildi yurdundan Çerkez’in nesli 
  
Şimdi Anadolu’dan yükselir sesi. 



 
nazmon 
 

“ Akşam ” 
 
 
Güneşi uğurlayıp biterken bir gün daha,
Bütün renkleri içen kızıl zamandır akşam.
Aydınlığı yeniden vermek için sabaha,
Gizemlere bürünen kutlu mekandır akşam.
 
Devirir ışık seli önündeki bendini,
Yok eder bir dağ ardı güneşin her fendini,
Tesbih gibi çekerken zaman kendi kendini,
Karanlığa uzanan yeni devrandır akşam.
 
Açılır karanlığın sabah kapanan babı,
Sıyrılır ağır ağır yıldızların nikabı, 
Ay telaşla salarken yeryüzüne mehtabı,
Yüreklerde beliren hoş heyecandır akşam.
 
Son aydınlık kendini kuytularda savunur,
Gelen geceye inat, dolar gönüllere nur,
Her gönül ki bir tutam sevgi ile avunur,
Tarifsiz sevdalara büyülü handır akşam.
 
Kimine sonsuz gurbet, kimine sıcak sıla,
Yürekteki her özlem yâr için düşer yola,
Hayalleri umutla birleştiren bir güle,
Yeniden hayat veren efsunlu candır akşam.
 
Halil GÜRKAN 
 

“ BÖYÜKLERİN BİLGELİĞİ ”
 
Bu kuzu, bu kurdu hiç zorlanmadan,
“Boğar” diyorlarsa, kesin doğrudur.
Şu anaç gergedan koz kabuğuna,
“Sığar” diyorlarsa, kesin doğrudur.
  
Karıştırmak olmaz kuruyu yaşı,
Bizim görevimiz eğmektir başı.
Gökten armut ile kaldırım taşı,
“Yağar” diyorlarsa, kesin doğrudur.
  
Nedir ki ötemiz, nedir berimiz?
İnmez derinlere sığ köklerimiz.

Güneşi uğurlayıp biterken bir gün daha, 
zamandır akşam. 

Aydınlığı yeniden vermek için sabaha, 
Gizemlere bürünen kutlu mekandır akşam.  

Devirir ışık seli önündeki bendini, 
Yok eder bir dağ ardı güneşin her fendini, 
Tesbih gibi çekerken zaman kendi kendini, 
Karanlığa uzanan yeni devrandır akşam. 

Açılır karanlığın sabah kapanan babı, 
 

Ay telaşla salarken yeryüzüne mehtabı, 
Yüreklerde beliren hoş heyecandır akşam.  

Son aydınlık kendini kuytularda savunur, 
Gelen geceye inat, dolar gönüllere nur, 

ir tutam sevgi ile avunur, 
Tarifsiz sevdalara büyülü handır akşam. 

Kimine sonsuz gurbet, kimine sıcak sıla, 
Yürekteki her özlem yâr için düşer yola, 
Hayalleri umutla birleştiren bir güle, 
Yeniden hayat veren efsunlu candır akşam. 

BÖYÜKLERİN BİLGELİĞİ ” 

Bu kuzu, bu kurdu hiç zorlanmadan, 
“Boğar” diyorlarsa, kesin doğrudur. 
Şu anaç gergedan koz kabuğuna,  
“Sığar” diyorlarsa, kesin doğrudur.  

Karıştırmak olmaz kuruyu yaşı,  
Bizim görevimiz eğmektir başı.  

taşı, 
“Yağar” diyorlarsa, kesin doğrudur.  

Nedir ki ötemiz, nedir berimiz? 
İnmez derinlere sığ köklerimiz.  
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Timsah yavrusuna böyüklerimiz,  
“Zağar” diyorlarsa, kesin doğrudur.  
  
Çelik imal ettik karton kutudan,  
Bufalo uçurduk yüksek çatıdan,  
Eğer güneş tereddütsüz batıdan, 
“Doğar” diyorlarsa, kesin doğrudur.  
  
Bir boynuzlu öküz devirir dağı,  
Bir sümüklüböcek kurutur bağı,  
Bir köstebek dağa bedel toprağı, 
Yığar” diyorlarsa, kesin doğrudur.  
  
Pamuk balyasına sarsılmaz kaya,  
Katran karasına fildişi boya,  
Balinalar pervaz vurup semâya, 
“Ağar” diyorlarsa, kesin doğrudur.  
  
Tavanla müsâvî tutulmaz taban,  
Entel takılamaz çulsuz gariban.  
Damızlık tekeyi demokrat çoban,  
“Sağar” diyorlarsa, kesin doğrudur. 
  
Ahmet Süreyya DURNA 

 

“ Ey Güzel Kadın ” 
 
Şamdana benzeyen ey güzel kadın, 
Göğsünün üstünde yanan nar mıdır? 
Cemalin ay mıdır gözlerin yıldız, 
Kızarmış zülüfler kehribar mıdır? 
  
Saçların omzunda gezinen yumak, 
Nefesin gül suyu kolların hamak, 
Yanağın gelincik gerdanın kaymak, 
Dişler inci dudakların bar mıdır? 
  
Göz uyansa açılır mı gamzeler, 
Ok mudur kirpiğin sinemi deler, 
Söyle hele gönlün kimi söbeler, 
Dil sözün ustası cana yâr mıdır? 
  
Nameye pul mudur yay mıdır kaşın,       
Dermansız zehir mi bal mıdır aşın,         
Sevda gözesinden kaynayan yaşın, 
O da benim gibi cefakâr mıdır? 
  
Hayalini türkü türkü dem eder, 
Vuslatî bin vasfı bir de cem eder, 
Bir hoş sözü yarasına em eder, 
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Ya benim sevdiğim vefakâr mıdır? 
  
                        Osman ÖCAL 
 

 

“ BU AKŞAM ” 
 
 
Ne göğün mavisi ne yakan güneş 
Arz kara perdesin gerdi bu akşam 
İnsanlar uykuda yoktu bir telaş, 
Duygular ruhumu sardı bu akşam! 
 
 
Perdeler kapalı ışıklar sönük, 
Gökyüzü sahibe yıldızlar konuk, 
Yürek sesime de kalemdi tanık; 
Sevdam selamını verdi bu akşam! 
 
 
Hasretler duvardı hüzünler köşe, 
Belleğim umudu yaz dedi düşe, 
Eski bir şarkıyı döndürdüm başa, 
Ruhum kelebekten, hürdü bu akşam! 
 
 
Yakamoz denize eşlik ederken, 
Yayla dağlarında duman tüterken, 
Rüzgar efil efil esip giderken; 
Özlem yüreğe taht, kurdu bu akşam! 
 
 
Kalemin omzuna düşerken başım 
Yanağım okşadı gözlerde yaşım 
Sevgi yüreğimde pırlanta taşım 
Hayallerde düğün, vardı bu akşam! 
 
Düşleri peşine takarken gece, 
Çözülmez tılsımdı dilimde hece, 
Beni bende buldum işte böylece; 
Akreple yelkovan, durdu bu akşam! 
 
 
1-8-2011 
Nazende GÜLİSTAN 
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“ Şâir ” 
 
Şâir var zevk sefa kendine kuldur  
Şâir var her dâim dikene güldür  
Şâir var gurura benliğe dildir  
Şâir var hep veren hep veren eldir  
Şâir var minâre kubbe hilâldir  
 
Şâir var muhakkak daim mesûldür  
Şâir var bir ömür samimi hâldir  
Şâir var pek yalnız yokluğu boldur  
Şâir var bey paşa ve ilm-i kâldır  
Şâir var ölçü yok haddini bildir  
 
Şâir var sû-izân pahası züldür  
Şâir var ibret al kafanı kaldır  
Şâir var cehennem odundur daldır  
Şâir var git geldir haram helâldir  
Şâir var bir ömür vakti zevaldir  
 
Şâir var ye iç yat yediği yaldır  
Şâir var gâyesiz günahkâr maldır  
Şâir var hüsranda nefse hamaldır  
Şâir var idrâk yok verimsiz çöldür  
Şâir var hayvandır eşeğe naldır  
 
Şâir var Serdengeç âşk arzuhâldir  
Şâir var pek Necip ümmete çuldur  
Şâir var Nazım’dır izmihlâldir  
Şâir var hep devrim hep ihtilâldir  
Şâir var sürekli emri ihlâldir  
 
Şâir var gerçek yok ömrü hayâldir  
Şâir var mahlûkat, ismini kaldır  
Şâir var boş elek doldur ha doldur  
Şâir var yetim der yetimi güldür  
Şâir var ben gibi konuşan lâldır  
 
Şâir var tanıma tepinen fildir  
Şâir var şuûr yok derin mahfildir  
Şâir var bir kıta bir ülke ildir  
Şâir var Cahit’tir sürgün Cemal’dir  
Şâir var hâl makam idrâk kemâldir  
 
Şâir var soyunuk irfanda duldur  
Şâir var teslim der teslim makbuldür  
Şâir var gelenek töre usuldür  
Şâir var şüphesiz fikri asildir  
Şâir var tefekkür fasıl fasıldır  
 
Şâir var bilinmez gizli abdâldır  
Şâir var bayraktır bayrakta aldır  
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Şâir var Nasûhi yol ilmihaldir  
Şâir var gıpta et sûfidir baldır  
Şâir var öldür der ölümü öldür  
 
Şâir var tek derdi sorgu suâldir  
Şâir var beş vakit önde evveldir  
Şâir var Bin Sabit belki Bilâl’dır  
Şâir var Mevlâna, Âkif, İkbâl’dır  
Şâir var istiklâl ve istikbâldir  
 
Ömer Ekinci Micingirt 
 
 
“ BAŞIMIZDA ÇUVAL ” 
 
Ne olur  hakkını  helal  et  Ana 
Güneşte  sancılı  yaşamadık  biz 
Onurlu  bir  ülke  bıraktın  bana 
Başımızda  çuval   koşamadık  biz. 
 
Gafilce  vurdular   cananı  canı 
Çok  ucuz  satıldı  dedemin  kanı 
Gelde gör  ne halde   aziz vatanı 
Mãteme büründük  yaşamadık  biz 
 
Düşünür  diyarı   uygarlık  yurdu 
Pentagon  itine  selama  durdu 
Değerlerim  güpegündüz  vuruldu 
Fıratı  kirlettik  coşamadık  biz... 
 
Mehmet Güven 
 
“ GÖNÜL YARAM ” 
 
  
Gecenin tam yarısı saat on bir zamanı 
Elimde var sigaram cebimde bolca param 
Kapısını kapatmış tanımaz o âmânı 
Dostumdu tek telefon azınca gönül yaram 
  
Dalmıştım az çakırdım sallanır el ayağı(m) 
Çekmiştim anzarotu tanımam kul dayağı 
Bağırsam bir narayla der komşular bayağı 
Sitemkârdı gül yüzlüm sırmalı saçı karam  
  
Sırtımda ince gömlek ayaz yalar tenimi 
Değiştirmez üşümem sevda dolu genimi 
Mahcubum bir döndürsem sana düşen yönümü 
Açıldı bu aralar nazlı gülümle aram 
  



Gökyüzünden bulutlar bak üstüme geliyor
Esiyor deli poyraz can evimi deliyor
Sigara dumanında gece hüzün eliyor
Ayrılığın yolunda gece mi geldi sıram
  
Hıçkırık düğüm düğüm kısıldı sesim çıkmaz
Gözümde bir damlaydı yanaktan düşüp akmaz
Zalimlerden de zalim olmuşsun camdan bakmaz
Hasetliğin kurusun yanıyor sevda çıram
  
Heykelimi dikerim kapına nöbet tutsun
Kalbimi sök yerinden Canımda çile bitsin
Azat eyle aşkımı sema ya uçup gitsin
Bu acıyla mahşerde desinler oldun verem
  
Yangına sen körükle ah! koşa koşa gittin
Sanırlar ki mazimde eriyip boşa gittin
Bırakmadı sevdalı yüreğim hoşa gittin
Arifce nin özünde sen aslısın ben Kere
Dostumdu tek telefon azınca gönül yaram
  
Arif BARAN (Arifce)  
 
 
 

Gökyüzünden bulutlar bak üstüme geliyor 
Esiyor deli poyraz can evimi deliyor 
Sigara dumanında gece hüzün eliyor 

lunda gece mi geldi sıram 

Hıçkırık düğüm düğüm kısıldı sesim çıkmaz 
Gözümde bir damlaydı yanaktan düşüp akmaz 
Zalimlerden de zalim olmuşsun camdan bakmaz 
Hasetliğin kurusun yanıyor sevda çıram 

Heykelimi dikerim kapına nöbet tutsun 
Canımda çile bitsin  

Azat eyle aşkımı sema ya uçup gitsin 
Bu acıyla mahşerde desinler oldun verem 

Yangına sen körükle ah! koşa koşa gittin 
Sanırlar ki mazimde eriyip boşa gittin 
Bırakmadı sevdalı yüreğim hoşa gittin 
Arifce nin özünde sen aslısın ben Kerem 
Dostumdu tek telefon azınca gönül yaram 
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“ BİR BAŞKA SEVDİM ” 
 
Gönlüm dansederken bin bir gecede, 
Tınılar içinde bir sen daha var. 
Aşka ait olan her bilmecede, 
Anılar içinde bir sen daha var. 
İşte ben o seni, bir başka sevdim. 
  
Şiirler,resimler, sunular derken, 
Özlem dolu içim, içimi yerken, 
Dönmeni beklerken her sabah erken, 
Anılar içinde bir sen daha var. 
İşte ben o seni , bir başka sevdim. 
  
Sanki hep dün gibi, geçmemiş zaman. 
Sensizlik duygusu yaman mı yaman. 
Halimiz perişan, olsa da duman, 
Anılar içinde bir sen daha var. 
İşte ben o seni , bir başka sevdim. 



  
Nasıl düşünürüm , can bana küstü!
Feleğin sadece bize mi kastı ? 
Ya şafak vakti gel ,ya akşam üstü.
Anılar içinde bir sen daha var. 
İşte ben o seni ,bir başka sevdim.
  
Yazacak diyorken bu tarih bizi,
Sevdanın yolunda aşk dizi dizi.
Sanmam silinecek yılların izi, 
Anılar içinde bir sen daha var .
İşte ben o seni , bir başka sevdim.
  
Gözlerin aklımda düşlerim canlı
Yüreğim kuş gibi çok heyacanlı
Yolunu beklerken her dem tez canlı
Anılar içinde bir sen daha var 
İşte ben o seni , bir başka sevdim
  
Çekinip geriye duruversen de, 
Halimi uzaktan soruversen de,
Beni yokuşlatıp yoruversen de,
Anılar içinde bir sen daha var. 
İşte ben o seni ,bir başka sevdim.
  
Senin varlığında ,can bulmuş canım.
Dosteli diyor ki’’ Sensin vatanım.
Ben senin prensin , sense sultanım.
Anılar içinde bir sen daha var. 
İşte ben o seni ,bir başka sevdim.
 
Bahri Yıldırım  
 
dosteli 

 
 

Nasıl düşünürüm , can bana küstü! 
 

Ya şafak vakti gel ,ya akşam üstü. 
 

evdim. 

Yazacak diyorken bu tarih bizi, 
Sevdanın yolunda aşk dizi dizi. 

 
Anılar içinde bir sen daha var . 
İşte ben o seni , bir başka sevdim. 

Gözlerin aklımda düşlerim canlı 
Yüreğim kuş gibi çok heyacanlı 

er dem tez canlı 
 

İşte ben o seni , bir başka sevdim 

 
Halimi uzaktan soruversen de, 
Beni yokuşlatıp yoruversen de, 

 
İşte ben o seni ,bir başka sevdim. 

ğında ,can bulmuş canım. 
Dosteli diyor ki’’ Sensin vatanım. 
Ben senin prensin , sense sultanım. 

 
İşte ben o seni ,bir başka sevdim. 
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“ EFSUN ” 
Tat almıyorum inan dostlarla olan meşkten. 
Senin ile çağlayıp coşuyorum Efsunum.  
Hiç boşuna uğraşma kaçamazsın bu aşktan. 
Aylardır hep peşinden koşuyorum Efsunum. 
  
Girdiğin her ortamda adım adım izledim.. 
Nerdesin ne yaparsın bir köşeden gözledim. 
Açılamadım sana hislerimi gizledim. 
Aylardır hep peşinden koşuyorum Efsunum. 
  
Melek misin şeytan mı hiç görmedim yüzünü. 
Yeşil midir kara mı merak etmem gözünü. 
Cismini değil inan sevdim senin özünü. 
Aylardır hep peşinden koşuyorum Efsunum. 
  
Sana çevirmişim ben aşka giden yolları. 
Ayaklarına serdim deste deste gülleri 
Bakma hiç kimselere görme nankör kulları. 
Aylardır hep peşinden koşuyorum Efsunum. 
  
Sözlerim yalan değil duydukların dan ürkme. 
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Sen yalancısın deyip yürek astarım yırtma 
Yarı yolda bırakmam tut ellerimden korkma. 
Aylardır hep peşinden koşuyorum Efsunum. 
  
Hayat denen bu yolda kırk yıldır hep yalnızım. 
Ruhuma ışık oldun sensin şimal yıldızım. 
Yok ki yalan dünyada senden başka niyazım. 
Aylardır hep peşinden koşuyorum Efsunum. 
  
Yürekte ki sevgimiz arz den arşa dillensin.  
Dağ başında ki evim senin ile şenlensin. 
Yaslan hadi göğsüme yorgun ruhun dinlensin. 
Aylardır sevdan ile coşuyorum Efsunum. 
  
OSMAN BAYLAR 

 
 
“ Adım Seyid Onbaşı ” 
 
Oluk oluk kan ile damla damla ter ile; 
Vatan benim, bayrak ben, şehidime yurt benim!.. 
Çarpıştık ‘tekbîr’ deyip düşman ile şer ile; 
Çakallar diyarında, yalnız kalan kurt benim… 
Vatan benim bayrak ben şehidime yurt benim!.. 
 
Ne ispata hâcet var, ne de beklerim kanıt; 
Mehmedim, tarihini, şehit kanıyla yazdı… 
Çanakkale, kalbime sığmayan koca anıt; 
Sizlerden beklediğim, ‘küçük’ten daha azdı… 
Mehmedim, tarihini, şehit kanıyla yazdı… 
 
Diktiğiniz heykeller, anlatmaz beni size; 
Biz ki, şehit urbasın, doğarken giyenleriz… 
Kahpelerle savaştık, gece–gündüz, göz göze; 
Siperden şaha kalkıp “Ya Allah!” diyenleriz… 
Biz ki, şehit urbasın, doğarken giyenleriz… 
 
Her tarafta kurşunlar, yağmur olup akıyor; 
Söyleyin, beni şimdi, kim, nasıl durduracak!? 
Yakıyor vatanımı, hain eller yakıyor; 
Aklın sıra Mehmed’e idamlık kurduracak! 
Söyleyin, beni şimdi, kim, nasıl durduracak!? 
 
‘Onsekiz Mart’ düşmanın her zaman yüzkarası; 
Adımı soran varsa, Adım Seyid Onbaşı!.. 
Namusumdur arkadaş, iki boğaz arası; 
Çanakkale, gönlümün, yıkılmaz mihenktaşı… 
Adımı soran varsa, Adım Seyid Onbaşı!.. 
 
Ali ALTINLI – 08/01/2013 
Saat: 00:30 



“ AY ” 
 
Gecenin tam ortasında, 
 
Yıkarsın saçlarını serin sularda,
 
Yakamoz, yakamoz… 
 
Kahkahanı, duyarım, 
 
Evlerin çatılarında, duvarlarında,
 
Seni, sesini ancak ben duyarım,
 
Başkası duyamaz, 
 
Ah yaramaz!... 
 
  
 
Milyon yıldız peşindedir, 
 
Sana bağlı, sana sevdalı hepsi,
 
Bir de beni düşünsen ne olur! !

Yıkarsın saçlarını serin sularda, 

Evlerin çatılarında, duvarlarında, 

Seni, sesini ancak ben duyarım, 

Sana bağlı, sana sevdalı hepsi, 

Bir de beni düşünsen ne olur! ! 
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Vay ki vay! Vay …Vay!... 
 
Bir de beni sevsen, gece mi biter?
 
Yaramaz ay!... 
 
  
 
Gecenin tam ortasında, 
 
Tutsan ellerimden, efendim olsan,
 
Ruhuma, beynime dolsan, 
 
Kursan ışığımla içimde bir saray,
 
Bir kerecik benim olsan ne olur!?
 
Yaramaz ay!... 
 
 

 
Aysel Al 

 
 

Bir de beni sevsen, gece mi biter? 

Tutsan ellerimden, efendim olsan, 

 

Kursan ışığımla içimde bir saray, 

n ne olur!? 
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“ Erzurum Gelin Geldi Gölü Efsânesi ” 
 
Giderken Erzurum’a trenle, otobüsle 
Turistik bir ilçenin içinden geçersiniz 
Ilıca çermikleri çağırır sizi sesler 
“Sımsıcak kaplıcalar, ne de güzel” dersiniz. 
  
Vagonların camından kanat çırpan kuşları 
Salkım söğüt dalına gülüp uğurlarsınız. 
Her biri bin efsâne kayaları, taşları 
Türküler söyleyerek, arada yoklarsınız. 
  
Her yerinden sıcacık sular fışkıran belde 
Ilıman bakışıyla mıknatıs olur çeker. 
Suların sevdasından kaynayan şu temelde 
Zaman şaşkın çiftçidir, tohumu taşa eker. 
  
Dağların yüreğine kar yağarken, burada 
Cemreler suya düşer, asla üşümezsiniz. 
“Gelin Geldi Gölü” nü görürseniz şurada 
Kurt yesin beni der de, ölüm düşünmezsiniz 
  
Bir uzun hava çalınır kulağınıza 
Bir uzun hava ki yanar, yakılır 
Der ki can evinden, 
Der ki yürekten: 
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............“Erzurum dağları kar ile boran 

............Aldı yüreğimi dert ile verem 

............Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem 

............Yazam arzu halimi dosta seslenem 
  
............Uy beni beni beni belâlım beni 
............Satarım bu canı alırım seni 
............Çıkayım dağlara da kurt yesin beni “ 
  
* 
  
Ilıca istasyonun 
…..Bu günkü yerinde 
………Vaktiyle bir göl varmış. 
………….Zamanla kaybolan bu gölün yerine 
…………….Şu anki istasyon inşa edilmiş. 
…………………Göl de kaybolmamış 
………………….Fakat eskisine göre 
…………………….Nispeten küçük 
…………………………Bir göl halini almış. 
  
* 
  
Çevredeki köylerden birinde 
Güzel bir kız varmış. 
Bu kıza komşu köylerden 
Bir delikanlı âşık olur. 
Kızın da gönlü delikanlıda. 
  
Durumlarını ailelerine açarlar. 
Bu iki gencin evlendirilmesine karar verilir. 
Fakat araya delikanlının askerliği girer. 
Kız ile delikanlı 
Murat alıp veremeden 
Ayrı düşerler. 
Kız, baba evinde 
Asker ocağında delikanlı 
Kavuşacakları günü 
Beklemeye başlarlar. 
“……………………….Asker yolu beklerim, 
……………………….Günü güne eklerim 
……………………….Sen git yârim askere 
…………………........Ben yolunu beklerim.” 
  
* 
  
Günlerden 
…..Bir gün 
……..Köye 
………..Delikanlının 
……………Şehit olduğuna dair 
………………...Bir haber gelir. 
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Gelinlik giymeyi bekleyen genç kız 
Bu haber karşısında sarsılır. 
Ama elden ne gelir ki. 
Artık sevgilisi ölmüştür. 
Ağlamanın sızlamanın 
Bir faydası yoktur. 
Ve 
Yanık yanık söylemeye başlar kızcağız: 
............“Dört yanımı ölüm sardı tel ilen 
............Yaslı yaslı bayram yaptım el ilen 
............Göz göz oldu yaralarım dil ilen 
............Yaramı sarmaya da derman bulamam 
  
............Uy beni beni beni belalım beni 
............Satarım bu canı alırım seni 
............Çıkayım dağlara da kurt yesin beni” 
  
Aradan 
Nice zaman geçer 
Bilinmez ki aradan… 
Kızın yeni taliplileri olur. 
Babası bunlardan birine verir kızını, 
Verir ya 
Bir yandan ağlar 
Siyim siyim yaş akar gözlerinden, 
Bir yandan susmaz dili kızın: 
………………Altın tas içinde kınam ezilsin 
………………Ak gerdana beşibirlik dizilsin 
……………....Kader ne ki alnımıza yazılsın? 
………………Ölümden öteye yol gider mi ki? 
…………………………Sarı çiğdem sararıp da kalmasın 
…………………………Boy aynası yâdellere gülmesin 
…………………………Analar da can kızını vermesin 
…………………………Gönülsüz sepette gül gider mi ki? 
………………………………….Askerden karalı haberi geldi 
………………………………….Geldi de bağrımı ok olup deldi 
………………………………….Ah be yalan dünya, muradım kaldı 
………………………………….Yâre doğru ırmak, göl gider mi ki? 
  
* 
  
Düğün dernek kurulur. 
Davullar vurulur ve zurnalar 
Çalmaya başlar: 
“Güm! Güm güm de güm güm! ! ” 
  
Gelin alayı vakti gelince 
Gelinin atını çekerler… 
Yola çıkar 
Çiğdemim, gülüm… 
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Alay yolda bir gölün kıyısına gelince 
Bir müddet dinlenmeye karar verilir. 
  
Atından inip 
Gölün berrak sularına 
Dalgın dalgın bakan genç kızın 
Aklı hep eski sevgilisindedir. 
Onu, 
Askerini düşünmektedir. 
  
Gölün pırıl pırıl sularına bakarken 
Onu, 
Yani askerini 
Yani muradını, 
Yani sevdiğini 
Sanki suyun içindeymiş gibi görüverir. 
Doğrulur hemen 
Suya doğru koşmaya 
Koşmaya başlar. 
  
Suların sakin güzelliğini boza boza ilerler 
Ve düğün alayındakilerin şaşkın bakışları altında 
Suların içinde 
Gözden kaybolur gider… 
  
Kafile her an gelinin sudan çıkacağını 
Ümitle beklemeye başlar. 
Gölde görülen her hangi bir değişiklik 
Gelinin geldiğine yorulur 
Ve bekleşenler: 
……………………“Gelin geldi! ” “Gelin geldi! ” 
…………………………Diye bağrışırlar birbirine… 
  
* 
Ay geçer, yıl geçer 
Bağırır çağırır kıyısında insanlar 
Göl kuşları ve çakıl taşları 
Seslenir hep bir ağızdan 
“Gelin geldi! ! ! ” “Gelin geldi! ! ! ” 
  
Sudur bu 
Duyduğunda aynı sözü 
Daha çok hareketlenir. 
  
Günümüzde de 
Bu hareket, 
Bu efsunkâr dalgalanma 
Bu çırpınması suyun 
Devam etmekte… 
  
Gölün adı da 
“Gelin Geldi Gölü” dür gayri 



25 

 

Ilıca’da, Erzurum’da… 
  
* 
  
Giderken Erzurum’a trenle, otobüsle 
Turistik bir ilçenin içinden geçersiniz 
Ilıca suyundan içer 
Bir uzun hava dinlersiniz. 
Der ki: 
............“Erzurum Dağlarına kara gidelim 
............Ayvadan usandık nara gidelim 
............Bu elin güzeli gönül eğlemez 
............Gönül eğleyecek yâre gidelim 
  
............Uy beni beni beni de belâlım beni 
............Satarım bu canı da alırım seni 
............Çıkayım dağlara kurt yesin beni 
 ............Satarım bu canı da alırım seni”  
  
Mustafa CEYLAN 
-------------------------- 
Not: Şiir(GÜLCE-Buluşma),Buluşma=Hece ile serbestin bir şiir bünyesinde 
bir araya gelmesi, buluşmasıdır. 
 
mustafaceylan 

 

“ Yâr! ” 
 
 
Bir  
Özlem  
Yangını  
Kavurur da  
Yakar içimi.  
Kül olur benimle  
Savrulur tüm umutlar.  
Karanlığımda saklı aşk.  
Geçtiğim bütün yollar şavksız.  
Kaldır artık, kaldır perdeni yâr!  
Görün bana, saklama gözlerini.  
Gülümseyerek sokul bana, al beni.  
Kapılar ayân. Gel artık, sensizlik ziyan.  
Gözlerimdedir hüzün yağmurları yâr!  
Aşımsın! Yokluğun tuzdur yarama.  
Suyumsun! Hasretin kuraklığım.  
Muhtaçlığım nan gibi sana.  
Say akıp geçen zamanı,  
Vuslatın hangi bahar.  
Yüzün yeryüzümdür,  
Gözün bulutlar.  



Örtünürüm  
Üstüme  
Seni  
Yâr!  
 
  
Şiir Türü: Gülce-Üçgen 
  
Yusuf Bozan 
 
 
 

“ DÜŞLERİNİ VERİRMİSİN BANA ÇOCUK ”
 
  
Düşlerini verir misin bana çocuk?
En mavi olanlarını uçurtmalarınla
Üşüyorsun biliyorum üstelikte açsın
Dolaşma arabaların arasında 
  
Elindeki bezden daha kirli bunların gönül aynası
Bakma şu dev cüsseli adamların havalarına
Eli direksiyonda takmış kulaklıkları
Senin balonlarından daha yukarıda burnu onların
Yedikleri yetim hakkı içtikleri votkalı soda
Lafa gelince hepsi iyiliksever ama inanma palavra
  

“ DÜŞLERİNİ VERİRMİSİN BANA ÇOCUK ” 

Düşlerini verir misin bana çocuk? 
uçurtmalarınla 

Üşüyorsun biliyorum üstelikte açsın 
 

Elindeki bezden daha kirli bunların gönül aynası 
Bakma şu dev cüsseli adamların havalarına 
Eli direksiyonda takmış kulaklıkları 
Senin balonlarından daha yukarıda burnu onların 
Yedikleri yetim hakkı içtikleri votkalı soda 
Lafa gelince hepsi iyiliksever ama inanma palavra 
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Masallarını satarmısın bana çocuk? 
Ederi bir düzine mendil parası 
Ya da koy şu teraziyi kaldırıma tart insanlığı 
Eti yağı bin kilo çeker , vicdanı kupkuru sıska 
Yemin olsun, etmez hiç biri beş para 
  
Hangi uzakların garibisin çocuk ? 
Yaşın kaç ne kadar zamandır yoksulusun hayatın 
Gözlerindeki korkunun adı ne? 
Bu sefalet bu çaresizlik mi payına düşen lokma 
Uçurtmanın kuyruğu takılmış gökdelenlere 
Orada bir yerlerde ekmeğine kan doğruyorlar 
Yarınlarını koymuşlar masaya uyuşturucu pazarlığında 
Senin korkularını dolara çeviriyorlar 
  
Ümitlerini verir misin bana çocuk? 
Çok ihtiyacım var içim dışım hüzün yüreğim yara 
Gözlerinden bir damla masumiyet akıt  
Şu makamı engin, kesesi zengin, insanlık fukaralarına. 
  
Ş.AYDOĞAN / GÜLCENAZ 
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“ Hüner Sergisi ” 
 
         
Çocuğumun elinden tutup gittim bir sirke  
 
İkram ettiler bize biraz tuz, biraz sirke  
 
  
 
Palyaçolar giyinmiş belki sekiz, dokuz kat  
 
Papağan, maymuna der: Ortalığa neşe kat  
 
  
 
Şöyle bir nazar etim, giysiler çok yakışmış  
 
Şu maymun doğduğunda ya baharmış ya kışmış  
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Tahtadan koca bir at, üzerinde yok eyer  
 
Başı dimdik her zaman sanma boynunu eğer  
 
  
 
Seslenir bir palyaço hele dinleyin ne der  
 
Ey ahali bu atın değeri milyon eder  
 
  
 
Atın durduğu yerin önü kocaman bir yar  
 
Vermedin mi uçarsın, adımlarına ayar  
 
  
 
Bir cambaz düştü ipten dediler ki, yaran var  
 
Dedi, bu yara ne ki, yüreğimi yaran var  
 
  
 
Bir kız boynuna sarmış kocaman iki yılan  
 
Ayı bisiklet sürür, sanma ki sözüm yalan  
 
  
 
Sim sürünmüş mis gibi gencelmiş on ay yaşı  
 
Dediler ki bu afet, oynayacak ayyaşı  
 
  
 
İki ayaküstünde dans eden şu ata bak  
 
Bir baktım arkasında biri çevirir tabak  
 
  
 
Çıktı beş altı tane iki hörgüçlü deve  
 
Öyle kocamanlar ki, biri sığmaz bir eve  
 
  
 
Peribacalarını andırıyor hörgücü  
 
Hörgüçlerinde saklı onun dayanma gücü  
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İp üstünde yürürken çember çeviren kızlar  
 
Düştü, düşecek diye inan yüreğim sızlar  
 
  
 
Böyle geçti bir sirkte, heyecan dolu anlar 
 
Bu gösteri bir dersti, desem kaç kişi anlar 
 
Abdulhadi Bay 04.08.2013 
 
 

 
Abdulhadi Bay 
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