
“ Zafer Sarhoşu ” 

Her zafer çok sarhoş eder beşeri.
Rüyadan erkenden uyanmak gerek.
Sap dönmeden durdurmalı keseri.
Dalı kırmadan dikmeli herek. 
 
Rüzgar seni alır başka savurur. 
Ayaz bile teni nasıl kavurur. 
İnce düşün sözlerimi usa vur. 
Tamir edilmez ki kırılan yürek. 
 
Bahşi’yim gönlüm en ince ipekten
Buğday isen geçeceksin sepekten
Anca böyle ayrılırsın kepekten 
Unun hası ekmek olsun da görek
 
 
Adem Çoban 
 
BAHŞİ  
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Her zafer çok sarhoş eder beşeri. 
Rüyadan erkenden uyanmak gerek. 
Sap dönmeden durdurmalı keseri. 

 

Bahşi’yim gönlüm en ince ipekten 
Buğday isen geçeceksin sepekten 

Unun hası ekmek olsun da görek 

 

Kitap 



 

“ Ahval ” 

eğleşme yol üstünde  
sararıp giden mevsime yetiş 
ey ahvalim bilen 
zamanın orta yerine düşmüş 
bir meteor gibi 
beni darmadağın 
beni dev bir boşluğa çeviren 
bu akşamlardan  
sabahlardan 
ikindiden poyrazdan 
zamansız yağmurdan  
kurtar bedenimi  
 
ah, gizleyebilseydim 
dünyayı  
mavisini denizin 
ay’ın gözlerinden 
ellerinin narinliğinde  
saklayabilseydim hoyrat ellerimi 
ölmek gibi 
kefenlense tabutlansaydı  
bütün mevsimler 
buğdayı sararmadan biçen  
el olmasaydı yeryüzünde 
yeryüzü dediğim ne ki 
senin benim çocukların yüzü 
yüzümdeki her çizgi  
sana akan nehirlerin yatağı  



sözüm ve yüzüm  
kurak çorak ve çıplak asırlardır
vay ki emeğimizi elimize vermişler.
  
 
Mehmet Cafer  

 
 

“ HASRETİN DİNMİYOR ”

Şimdi yalan olsa da mazide kalan günler;
Her aklıma gelince, ah çekerim sevgilim.
Hep gözümde canlanır; unutulmaz o anlar..
Anılara dalınca, yaş dökerim sevgilim.
 
 
 
Unutmak istesem de unutulmuyor mazi.
Çıkarıp atamadım; gönlüm olmuyor razı.

kurak çorak ve çıplak asırlardır 
vay ki emeğimizi elimize vermişler. 

“ HASRETİN DİNMİYOR ” 

Şimdi yalan olsa da mazide kalan günler; 
Her aklıma gelince, ah çekerim sevgilim. 
Hep gözümde canlanır; unutulmaz o anlar.. 
Anılara dalınca, yaş dökerim sevgilim. 

Unutmak istesem de unutulmuyor mazi. 
Çıkarıp atamadım; gönlüm olmuyor razı. 

 



Hatırıma gelince, ağlarım bazı bazı…  
Anılar sokağında diz çökerim sevgilim. 
 
 
 
Şimdi ellerim bomboş… Hayalin gözlerimde. 
İsmini sayıklarım; sen varsın sözlerimde. 
Seni andıkça yarim, tekrardan özlerim de… 
Çıkarıp resimlere hep bakarım sevgilim. 
 
 
 
Hasretin dinmiyor ki… Sinemde açtı yara. 
Belki de buluşmamız kaldı başka bahara. 
Ayırdı kader bizi; inan, geldik nazara. 
Gel artık; yollarına gül ekerim sevgilim. 
 
 
 
Rüyama gel, ne olur, ellerimden yine tut! 
İster yatır göğsüne, ister dizinde uyut. 
Benimkisi bir hayal… Biliyorum, boş umut. 
Yeter ki gel geceme; mum yakarım sevgilim. 
Her aklıma gelince ah çekerim sevgilim. 
 
 
Hülvani BAŞTUĞ...(yorgun şair) 
01/12/2013 
 

 

“ BEN SENİ SEVMEDİM Kİ ” 

Ben  seni sevmedim ki; 
Ben, saçının tellerini, 
Ben, kalem tutan ellerini, 
Sevdim. 
  
Ben, seni sevmedim ki; 
Ben,  geceyi aydınlatan, 
Aydan da aydınlık, 
Yüzlerini sevdim. 
  
Ben, seni sevmedim ki; 
Ben, Karanlığa kurşun sıkan, 
Gözlerini sevdim. 
  
Uzanamadığım  elsin. 
Sen, gülistanda bir gülsün. 
Ben,  seni yaratanı sevdim. 
  



Ahmet AYAZ 
 
 
  

“ Eyvah! ” 

Vahşileştim, oysa sadece kuldum
Âlemi kendime av sandım eyvah!
Nefsimin sesine âmâde oldum
Sanki mâveradan çav sandım eyvah!
  
Yeşertmek istedim kuru lata’yı
Dikeydi ısrarım, görsem yatay’ı
Kabullenemedim hiç bir hatayı
Türlü eşşekliği dav sandım eyvah!
 
Daha düne kadar ocağı tüten
Gidipte dönmedi, süresi biten
Toprak olacakmış süslediğim ten
Yatacağım yeri hav sandım eyvah!
 
Şan, şöhret, şerefti! gelen zikrime
Hep saygı duyulsun dedim fikrime
Nimetler az geldi benim şükrüme
Attığım giysiyi kav sandım eyvah!
 
Fenaymış bilmedim benliğin ur’u
Bulanık ne varsa gösterdi duru
Şeytan yükledikçe bana gururu
Kiprit alevini lav sandım eyvah!
 
Aslan olacak ya kalpteki kedim
Hak-hukuk bilmeden her haltı yedim
Yiğittir, efedir desinler dedim
Lakabı, yüce bir nav sandım eyvah!
 
Merhem aramadım iman yarama
Güvendim pis kokan kirli parama
Kendimce çıkar yol buldum har
Tavrımı, çürümez sav sandım eyvah!
 
Yüreğim pırlanta, başım dik, yüz ak
Yakaladı beni kurduğum tuzak
Kupkuru gözlerle, ateşten uzak
Oluşan hamlığı tav sandım eyvah!
 
Gövdemi adamsız yürütürken ben
Nefsi sarhoş edip ürütürken ben
Göğsümdeki eti çürütürken ben
Ruhumdaki vay’ı vav sandım eyvah!

Vahşileştim, oysa sadece kuldum 
Âlemi kendime av sandım eyvah! 
Nefsimin sesine âmâde oldum 

mâveradan çav sandım eyvah! 

Yeşertmek istedim kuru lata’yı 
Dikeydi ısrarım, görsem yatay’ı 
Kabullenemedim hiç bir hatayı 
Türlü eşşekliği dav sandım eyvah! 

Daha düne kadar ocağı tüten 
Gidipte dönmedi, süresi biten 
Toprak olacakmış süslediğim ten 

m yeri hav sandım eyvah! 

Şan, şöhret, şerefti! gelen zikrime 
Hep saygı duyulsun dedim fikrime 
Nimetler az geldi benim şükrüme 
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Şeytan yükledikçe bana gururu 
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Yiğittir, efedir desinler dedim 
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Merhem aramadım iman yarama 
Güvendim pis kokan kirli parama 
Kendimce çıkar yol buldum harama 
Tavrımı, çürümez sav sandım eyvah! 

Yüreğim pırlanta, başım dik, yüz ak 
Yakaladı beni kurduğum tuzak 

gözlerle, ateşten uzak 
Oluşan hamlığı tav sandım eyvah! 

Gövdemi adamsız yürütürken ben 
Nefsi sarhoş edip ürütürken ben 
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Ruhumdaki vay’ı vav sandım eyvah! 



 
Bir basamak altta gördüm avam’ı
Unuttum dünyaya geliş davamı
Firavun sarayı ettim yuvamı
Baki kalacağım ev sandım eyvah!
 
Eyvah, doldu demek verilen kota
Başka bir âleme çevrildi rota
Nasılda bu beden sığdı tabuta
Cihana sığmaz bir dev sandım eyvah!
  
  
Mustafa SADE 
30 NİSAN 2012  
  
---------------------------------------------------------------------------
Çav = Ses, haber. 
 
Dav = Postu, kaplan postu gibi çizgili bir tür Afrika zebrası.
 
Hav = Kadife, yün, vb’nin yüzeyindeki ince tüy.
 
Kav = Yılanın deri değiştirirken attığı deri (halk ağzında)
 
Lav = Yanardağların püskürtme sırasında yeryüzüne çıkardıklarıerimiş maddeler, 
püskürtü. 
  
 
Nav = İsim, ad (kürtçe) 
 
Sav = İleri sürülerek savunulan düşünce, iddaa, tez.
  
Tav = İşlenecek bir maddede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu.
  
  

 

Bir basamak altta gördüm avam’ı 
dünyaya geliş davamı 

Firavun sarayı ettim yuvamı 
Baki kalacağım ev sandım eyvah! 

Eyvah, doldu demek verilen kota 
Başka bir âleme çevrildi rota 
Nasılda bu beden sığdı tabuta 
Cihana sığmaz bir dev sandım eyvah! 

---------------------------------------------------------------------------  

Postu, kaplan postu gibi çizgili bir tür Afrika zebrası. 

yüzeyindeki ince tüy. 

Yılanın deri değiştirirken attığı deri (halk ağzında) 

Yanardağların püskürtme sırasında yeryüzüne çıkardıklarıerimiş maddeler, 

İleri sürülerek savunulan düşünce, iddaa, tez. 

İşlenecek bir maddede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu.

Yanardağların püskürtme sırasında yeryüzüne çıkardıklarıerimiş maddeler, 

İşlenecek bir maddede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu. 

 



 

“ BEN DE ONA YANARIM ” 

 
Nesebi bozuk biri, hıyanete baş olmuş;  
Mirim düşmüş peşine, ben de ona yanarım!  
Dostu tepmiş düşmanla candan arkadaş olmuş;  
Sırt dönmüş kardeşine, ben de ona yanarım...  
 
Halk uzak dur dedikçe, o gitmiş ta inine!  
Bir de nikah kıydırmış bilmem ki kaç binine...  
Sövdürmüş şehidimin ecdadına, sinine;  
Rastlamak zor eşine, ben de ona yanarım...  
 
Bir elinin yöşüyle demokrasi ararken;  
Hain, kızlı-erkekli dağda esrar sararken...  
Dünyada tam bin çeşit usul ve erkan varken;  
Sorar esrarkeşine, ben de ona yanarım...  
 
"Beraber yürürlerken" hiç görmediklerimiz!  
Sayelerinde düşen onca şehit erimiz...  
Bir tek eksik kalmıştı, ol Şivan Perver'imiz;  
Şilt takmış üç, beşine, ben de ona yanarım...  
 



Kardeşlikse kardeşlik, hiç karşı duran mı var?
Kırk bin insanımızı başka bir vuran mı var?
Boşa giden servetin hesabın soran mı var?
Erk/in diz çöküşü ne? ...Ben de ona yanarım...
 
Kürdün hakkını hem de, benden de alıp verin!
Kim dedi; dağdakini bırakıp salıverin?
Yerde mi kalsın yani kanları şehitlerin?
Düştük kor ateşine, ben de ona yanarım...
 
Söz verdik, salacağız hainleri dışarı! !
Bilmem madalya kime, kimin ki bu başarı?
Hıyanete baş olmuş kodesteki haşarı;
Takmış parti işine, ben de ona yanarım...
 
Hani ya biz katile, katil diyorduk önce!
Sütten çıkmış ak kaşık oldular mı ki sence?
Suçlu cezasın çeker, suçsuz salınır bence;
Bunca katil kişi ne? ...Ben de ona yanarım...
 
Biri bayrak beğenmez, biri sınırımızı...
Ayrı bir devlet ister, bozar sinirimizi!
Baştakiler çiğnerken her gün onurumuzu;
Halk ile çekişi ne? ...Ben de ona yanarım...
 
Şimdi geçmişi silip, olacak mıyız ki fit?
Yanına kar mı kalsın binlerce masum şehit?
Bizim günahımız ne, göz gördü, Allah şahit!
Bir kul yok ki düşüne, ben de ona yanarım...
 
Kürt'le sorunumuz yok, hainlerle derdimiz!
Hesaplaşmak istiyor şimdi her bir ferdimiz!
Otuz yıldır milleti gerdiniz de gerdiniz;
Üstüne bahşişi ne? ...Ben de ona yanarım...
 
Antalya-2013/11  
 
TDK:  
 
nesep: soy  
yöş: iş bilmezlik...  
mir: Baş, başkan, amir, bey, kumandan...
sin: ölü gömülen yer, mezar, makber...
çekişmek: münakaşa etmek, tartışmak.

 
halilşakir taşçıoğlu 
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“ FERDA (Dağ Çiçeğim) ” 

 
Bulutlanmış şu kalbin, yağmur olup hep akar,  
Teninin sıcaklığı, kor ateş gibi yakar,  
Aldığın her bir nefes, uzaktan hasret kokar,  
Bitmeyecek bir azim, umut olmuş her perda,  
Pembeleşir şafaklar, Dilruba’msın sen Ferda!  
  
Bir mutluluk havuzu, bu ırmaklar çok taşmış,  
Duruşmasız bir hüküm, gören gözler bak şaşmış,  
Daireler çizerek, dağları tek tek aşmış,  
Kelimeler yetersiz, anlaşılmaz bir derda,  
Kekik kokar şu nemir, dil bestemsin sen Ferda!  
  
Gerçek aşkın büyüsü, uçururken kır atı,  
Ağırlığı hisseder, yüksektedir son katı,  
Mavi sırla kaplanmış, sağlam durur her çatı,  
Bu eşeddi mücazat, çok uzakta bir berda,  
Kelebeğe dönüşür, dildademsin sen Ferda!  
  
Aşk dengesi sağlanmış, kalpte olduk bir takım,  
Gözler gözde gezerken, kuvvetlenir bu akım,  
İz olmayan şu kumda, yapılacak son bakım,  
Bir seraptan ibaret, saksıdaki şu verda,  
Fani dünya geçerken, dilgüşamsın sen Ferda!  



  
Ay ışığı altında, çalar şimdi ilk şarkı,  
Gözlerinden taşarak, döndürecek şu çarkı,  
Yedi ayrı iklimde, anlaşılır bu farkı,  
Masaldaki hayalin, açar kalpte bir zerda,  
Bulutsuz mavilikler, dilnüvazsın sen Ferda!  
  
Hakan KURTARAN  
08.03.2013-Denizli  
  
Sözlük  
Dilrüba= gönül çalan  
Dilgüşa=kalbe ferah veren  
Dilgüdaz=gönül vermiş  
Dildade=aşık  
Dilbeste=gönülden bağlı  
Nemir=tatlı su  
Eşeddi mücazat=şiddetli zulüm  
Perda=yarın  
Derda=yazık vah  
Berda=Rusyada bir kazak köyü  
Verda=gül  
Zerda=altın gibi 

 
HakanKURTARAN  

 

“ BIYIK UTANMAZ ” 

Makam koltuğunda nefsine alet 
Sakala tükürsen bıyık utanmaz 
Rüşvetsiz iş görmez bu ne rezalet 
Sakala tükürsen bıyık utanmaz 
 
Helali az bulur haramda gözü 
Pişkince ister de, kızarmaz yüzü 
Miktarı bellidir, beğenmez azı 
Sakala tükürsen bıyık utanmaz 
 
Devletin mührüyle dev gibi durur 
Küpünü doldurup harman savurur 
Banknotu görmezse kızıp, kudurur 
Sakala tükürsen bıyık utanmaz 
 
Onu hoş etmezsen işlerin uzar 
Bir de haksız gibi duyarsın azar 
Altında son model araba, gezer 
Sakala tükürsen bıyık utanmaz 



 
Bir aylık maaştır bir günün kârı 
Gün be gün katlanır, çoğalır varı 
Ne fayda eder ki yitirmiş arı 
Sakala tükürsen bıyık utanmaz 
 
Birkaç dakikadır isterse canı 
Üç gün sonrasına çeker nişanı 
Burnunun altında erkeklik şanı 
Sakala tükürsen bıyık utanmaz 
 
Sonunda sabrımı öfkeye sattım 
Sözlerin altına adımı kattım 
Şikayet yazılan kutuya attım 
Sakala tükürsen bıyık utanmaz 
 
Kenan Baran 22.02.2011 

“ İftar Olur ” 

Davetsiz ve sancılı bir doğumla başlayan 
Nefsin verdiği hırsla benzerini taşlayan 
Tatmin olmadım deyip kazanlarda haşlayan 
İnsan denen bu varlık kâinat dürülmüşü. 
  
Kendi zehirdir ama şifa aracı zakkum 
Sırla seni gösterir camın aslıdır şu kum 
Derin bir ah çekerek sun ahaliye lokum 
İnsan denen bu varlık tababet derilmişi. 
  
Sevdim sabit mekânı gezmedim hiç halaka 
Kabahatli ben oldum her yan doldu yalaka 
Tümü kaçar saklanır kurulsa bir falaka 
İnsan denen bu varlık toprağın serilmişi. 
  
Beyhude taşır suyu çarkı kırık değirmen 
Eksenimde dönünce dediler ki bu kirmen 
Halk canibinden Hakka yeter kalbi çevirmen 
İnsan denen bu varlık Adem’in dirilmişi. 
  
Umutlarla hayaller yol kenarında hıltan 
Kitap gibi azalar kördür uzanıp yatan 
Gaflet sardı Sema’yı bağışla bizi Sultan 
İnsan denen bu varlık Cennetin sürülmüşü. 
  
İnanmadık servete çünkü burada kalır 
Mevlâm verdiği canı istediği an alır 
Hayat ona oruçtur ölümse iftar olur 
İnsan denen bu varlık hakikat erilmişi. 
  
10.03.2013 



Ahmet Çelik 
Ceyhan 
TABABET: Tıp bilimi, doktorluk, tıpla ilgili.
HALAKA:Köyün sokak, mahalle ve ahalisi (Adana da sıkça kullanılır)
KİRMEN:Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç.
  
HILTAN:Top biçiminde çiçekleri kuruduktan sonra sapları kürdan ol
bir bitki. 
 
AhmetÇelik  
 

“ Gurbet ” 

Âdem atamız ile başladı hain cefan
Tattırdığın acılar yetmez mi zalim gurbet
Sevenleri ayırmak senin en güzel sefan
Sattırdığın hayatlar yetmez mi zalim gurbet
  
Ekmek parası diye ocağımız da 
Gönül sancısı olup her birimize yettin
Efendimizi bile hicrete mahkûm ettin
Tüttürdüğün yürekler yetmez mi zalim gurbet
  
Sevip sevilenleri diyar diyar gezdirdin
Nice sevdalıları ağlamaktan bezdirdin
Her şeye kılıf bulup gemileri yüzdürdün
Öttürdüğün borazan yetmez mi zalim gurbet
  
Vuslatı metres tutup dağ evine kapattın
Kavuşmaya koşanı sarp kayalardan attın
Sılanın yollarına göğsünü gerip yattın
Ettirdiğin onca ah yetmez mi zalim gurbet
  
Gözyaşı karıştırdın aşa ekmeğe suya
Binlerce can takıldı kurduğun o pusuya
Milyonları kahrettin günleri saya saya
Attırdığın naralar yetmez mi zalim gurbet
  
Kalplere ateş düştü gece gündüz hep yandı
Mizabiyi mahvettin hayatı küle döndü
Senin zulmün yüzünden nice haneler söndü
Sürttürdüğün burunlar yetmez mi zalim
  
Muhsin Aktaş 
 
 

TABABET: Tıp bilimi, doktorluk, tıpla ilgili. 
HALAKA:Köyün sokak, mahalle ve ahalisi (Adana da sıkça kullanılır) 
KİRMEN:Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç. 

HILTAN:Top biçiminde çiçekleri kuruduktan sonra sapları kürdan olarak kullanılan yabani 

Âdem atamız ile başladı hain cefan 
Tattırdığın acılar yetmez mi zalim gurbet 
Sevenleri ayırmak senin en güzel sefan 
Sattırdığın hayatlar yetmez mi zalim gurbet 

Ekmek parası diye ocağımız da bittin 
Gönül sancısı olup her birimize yettin 
Efendimizi bile hicrete mahkûm ettin 
Tüttürdüğün yürekler yetmez mi zalim gurbet 

Sevip sevilenleri diyar diyar gezdirdin 
Nice sevdalıları ağlamaktan bezdirdin 
Her şeye kılıf bulup gemileri yüzdürdün 

n borazan yetmez mi zalim gurbet 

Vuslatı metres tutup dağ evine kapattın 
Kavuşmaya koşanı sarp kayalardan attın 
Sılanın yollarına göğsünü gerip yattın 
Ettirdiğin onca ah yetmez mi zalim gurbet 

Gözyaşı karıştırdın aşa ekmeğe suya 
rduğun o pusuya 

Milyonları kahrettin günleri saya saya 
Attırdığın naralar yetmez mi zalim gurbet 

Kalplere ateş düştü gece gündüz hep yandı 
Mizabiyi mahvettin hayatı küle döndü 
Senin zulmün yüzünden nice haneler söndü 
Sürttürdüğün burunlar yetmez mi zalim gurbet 

arak kullanılan yabani 



“ KISMET OLMAZ ” 

Şu “yalan dünyada” karadır bahtım,
Elime aldığım dal, çürür gider.
Dolsa hazineler, kurulsa tahtım,
Kısmet olmaz bana pul çürür gider.
 
  
Kahretmem feleğe, şükre nailim,
Bir dost verse ona bile kailim,
Belki dertlilere ben de dâhilim,
Çıkıp ta gezemem yol çürür gider.
 
  
Muradın almayan yaşadım sanmaz.
Yâr elinden bade içmeyen kanmaz
Ahmet derki ölsem gözüm kapanmaz,
Cesedim altında sal çürür gider.
 
 ahmetekici  

 
 

“ SAÇLARIMDA KAL BİRAZ ”

Kaç  baharı eskittik sevdamızı saklarken

 

Şu “yalan dünyada” karadır bahtım, 
Elime aldığım dal, çürür gider. 
Dolsa hazineler, kurulsa tahtım, 
Kısmet olmaz bana pul çürür gider. 

Kahretmem feleğe, şükre nailim, 
Bir dost verse ona bile kailim, 

dertlilere ben de dâhilim, 
Çıkıp ta gezemem yol çürür gider. 

Muradın almayan yaşadım sanmaz. 
Yâr elinden bade içmeyen kanmaz 
Ahmet derki ölsem gözüm kapanmaz, 
Cesedim altında sal çürür gider. 

“ SAÇLARIMDA KAL BİRAZ ” 

eskittik sevdamızı saklarken 

 



Kaç baharı eskittik vuslat için beklerken
Kaç baharı eskittik kadere suç yüklerken
…..Bitmedi bitmeyecek gönüllerde bu ayaz
…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz
 
  
Sürülsün gökyüzünden o simsiyah bulutlar
Mavinin her tonunda boy versin tüm umutlar
Kalp kalbe karşı ise engel midir hudutlar
…..Bitsin artık dilinde bunca sitem bunca naz
…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz
 
  
Yüreğime hasretin fikrime sen yağarken
Buğulanmış  gözümden yaşlarımı sağarken
Şafak vakti yaklaşıp  güneş tekrar doğarken
…..Rahmet bulutlarına tutun da gel sen bu yaz
…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz
  
Gecelerin  koynunda boy verirken hicabım
Şahidimdir sevdama o en yüce kitabım
Bir sana bir mevlaya bu bitmeyen hitabım
…..Sanma bir gün son bulur sana beslediğim haz
…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz
 
  
Çağır gelsin  bu aşkın görünmez perisini
Ömrüne nikâhlasın ömrümün
Kalbim kalbine köle düşünme gerisini
…..Gönül dediğin bil ki teli
…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz
  
 

S.SAMYELİ  

 

Kaç baharı eskittik vuslat için beklerken 
Kaç baharı eskittik kadere suç yüklerken 
…..Bitmedi bitmeyecek gönüllerde bu ayaz 
…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz 

Sürülsün gökyüzünden o simsiyah bulutlar 
unda boy versin tüm umutlar 

Kalp kalbe karşı ise engel midir hudutlar 
artık dilinde bunca sitem bunca naz 

…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz 

Yüreğime hasretin fikrime sen yağarken 
gözümden yaşlarımı sağarken 

güneş tekrar doğarken 
…..Rahmet bulutlarına tutun da gel sen bu yaz 
…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz 

koynunda boy verirken hicabım 
Şahidimdir sevdama o en yüce kitabım 
Bir sana bir mevlaya bu bitmeyen hitabım 

n son bulur sana beslediğim haz 
…..Yağmur damlası gibi saçlarımda kal biraz 

bu aşkın görünmez perisini 
Ömrüne nikâhlasın ömrümün  yarısını 
Kalbim kalbine köle düşünme gerisini 

teli olmayan bir saz 
gibi saçlarımda kal biraz 

 



 

“ KISKANDIM ” 

Geç kaldım vuslata mecnuna döndüm 
Çölde sana esen yeli kıskandım 
Savrulup dağılır kumral saçların 
Yüzüne dökülen teli kıskandım 
 
Çekilmez dumansın karlı dağımda 
Ömrümü adadım gençlik çağımda 
Gonca güldün açan saklı bağımda 
Dalına uzanan eli kıskandım 
 
Sensizliği yaşar derde banarım 
Her nefes alışta durmaz anarım 
Söylemesin kimse sonra yanarım 
Adını söyleyen dili kıskandım 
 
Yoluna kurbandır anla bu fani 
Kıymetin bilemez acıtır teni 
Hoyratça kucaklar incitir seni 
Kemer olup saran beli kıskandım 
 
Ayrılık kadermiş bahane buya 
Gülüşün kalsaydı bana hediye 
Gelmez oldun sılam yâd eller diye 
Yürüdüğün tozlu yolu kıskandım 



ARİF BARAN (ARİFCE) 
 
 

“ BEN ÖMRÜMDE GÖRMEDİM ”

Ya sen nasıl varlıksın, ya sen nasıl insansın? 
Kaç kez aşkta tuş oldum, böyle künde görmedim. 
Lan git de başkaları seni “sevgili” sansın, 
Senin gibi yar seven ben ömrümde görmedim. 
 
Ben aşkta çıplağım ya, sen ipek havlusunda 
Sen sarayda doğdun ya, ben
Her el dübeş attığın bu erkek tavlasında, 
Senin gibi zar seven ben ömrümde görmedim. 
 
Zaten böyle giderse beni teneşir paklar 
Gönlümde kıyamet var, beynimde artçı şoklar 
Babasının hayrına insan bir sevip koklar, 
Senin gibi zor seven ben ömrümde görmedim. 
 
Hele bir kalbin var ki, hassasiyet örneği 
Her hastayım diyene vur aşk denen iğneyi 
Sensin ya mahallede kırk körün bir değneği, 
Senin gibi kör seven ben ömrümde görmedim. 
 
O hercai yüreğin bir tek benden mi saklı? 
Kalbin kir pas içinde, temiz aşka yasaklı. 

“ BEN ÖMRÜMDE GÖRMEDİM ” 

Ya sen nasıl varlıksın, ya sen nasıl insansın?  
Kaç kez aşkta tuş oldum, böyle künde görmedim.  
Lan git de başkaları seni “sevgili” sansın,  
Senin gibi yar seven ben ömrümde görmedim.  

Ben aşkta çıplağım ya, sen ipek havlusunda  
Sen sarayda doğdun ya, ben cami avlusunda  
Her el dübeş attığın bu erkek tavlasında,  
Senin gibi zar seven ben ömrümde görmedim.  

Zaten böyle giderse beni teneşir paklar  
Gönlümde kıyamet var, beynimde artçı şoklar  
Babasının hayrına insan bir sevip koklar,  

en ömrümde görmedim.  

Hele bir kalbin var ki, hassasiyet örneği  
Her hastayım diyene vur aşk denen iğneyi  
Sensin ya mahallede kırk körün bir değneği,  
Senin gibi kör seven ben ömrümde görmedim.  

O hercai yüreğin bir tek benden mi saklı?  
içinde, temiz aşka yasaklı.  



Daha sana ne deyim, konuşsana pasaklı? 
Senin gibi kir seven ben ömrümde görmedim. 
 
Acep kalır mı benden yüreğinde bir tek iz, 
Aşk sana oyun demek, aşk sana ali
Sen gibi dolambaçlı, sen gibi esrarengiz, 
Senin gibi sır seven ben ömrümde görmedim. 
 
Her mağaza çıkışı yığılırlar kapına 
Girersin Ankara’da dar giyimde Top On’a 
Yazık günah millete, yazık günah popona, 
Senin gibi dar seven ben ömrümde görmedim. 
 
Sakın abartı sanma, yüksek atmam sayıda 
Sülalende hanzo çok, ayıda bol, dayıda 
Kimse yemek istemez nar varken ayvayı da, 
Senin gibi nar seven ben ömrümde görmedim. 
 
Biz biliriz varoştan seni madam yapmayı 
Sen mi öğreteceksin yardan adam yapmayı? 
E bizde seviyoruz kardan adam yapmayı, 
Senin gibi kar seven ben ömrümde görmedim. 
 
Bayram Mecit  

 
  

Daha sana ne deyim, konuşsana pasaklı?  
Senin gibi kir seven ben ömrümde görmedim.  

Acep kalır mı benden yüreğinde bir tek iz,  
Aşk sana oyun demek, aşk sana ali-cengiz  
Sen gibi dolambaçlı, sen gibi esrarengiz,  

r seven ben ömrümde görmedim.  

Her mağaza çıkışı yığılırlar kapına  
Girersin Ankara’da dar giyimde Top On’a  
Yazık günah millete, yazık günah popona,  
Senin gibi dar seven ben ömrümde görmedim.  

Sakın abartı sanma, yüksek atmam sayıda  
k, ayıda bol, dayıda  

Kimse yemek istemez nar varken ayvayı da,  
Senin gibi nar seven ben ömrümde görmedim.  

Biz biliriz varoştan seni madam yapmayı  
Sen mi öğreteceksin yardan adam yapmayı?  
E bizde seviyoruz kardan adam yapmayı,  

n ömrümde görmedim.  

 



 

“ AH SEVDİĞİM ” 

Ah sevdiğim...  
Lal olmuş dilim Aşka, derdimi anlatamam  
Taşların arasında sıkıştı başım 
Ezildi başağım un ufak  
Gözlerim suyuna tutsak  
Seninle döner çark  
Ezilir yüreğim  
Sevdiğim ah sevdiğim silemediğim...  
  
Bitiremediğim aşkın öyküsü,  
Kaldı tortusu  
Dünyamdın, rüyamdın, hülyamdın hani 
Ölüşümdür ki sensiz uyandım  
Ateşler sardım gece boyunca  
Koynumda köz,  
Boynumda pranga  
Dilimde kavgan kadere karşı 
Eğilir başım sevdiğim ... 
 
Benimsin ah benimsin diyemedim  
Neden sonra keşkelerim, keşmekeşim  
Yok, bir eşin bu dünyada arasam da  



Köhne masamda meydir tesellim  
Bilemezsin çöktü eserin  
Gözlerimde bir tek resim yine sen  
Bir görsen sevdiğim  
Bir dönsen ah  
Erirdi dağ uğruna ki delemediğim..  
  
Kucaklardım bu hayatı yeni baştan  
Kim bilir Yine aşktan doğardı gün  
Yağardı yağmur baharlarıma her damla 
Can verirdi su gonca çiçeğe  
Dönerdi gerçeğe mutluluklarım  
Kaçmazdı uykularım böylesi  
Özlemimsin,  
Özlemimsin ey sevdiğim  
Sen benim vatanım  
Sen benim sılam  
Sen benim 
Öz yerimsin ah,  
Her nefes alışım can verişim sana,  
İşte budur senin görüp de bilemediğin!...  
  
 
O.Baylar  

“ HANGİ MASALLAR ” 

Gören kör 
İşiten sağır 
Yaşayan ölü 
Rüzgar ol  toprağı savur 
Toprak ol  Güneşte kavrul 
Güneş ol  sevgiyle yoğrul 
Evrenin bir  sahibi  var 
Bağır, bağır, bağır 
Bağır ki  cüceler  er meydanında  boğulsun. 
Karabasanlı  düşlere  güneş  doğsun. 
 
Bir elma şekerine  susulmaz  çocuk 
Seherinde  soldurulmuş  kadın 
Baharı üşüyen delikanlı 
Hangi  masallar  törpüledi  hikayelerinizi? 
Hangi  masalları  gerçek? 
Hangi  masallar  çözmüş ki  bulmacaları? 
 
Baharında  dul kalırken  gelinler 
Hangi  masallar uyuttu  gençliğimizi?... 
 
Mehmet Güven 



“ PERDEDEKİ NAKIŞLAR ” 

Biz iki arkadaş 
Bir odada kalırız 
Bir perde gerdik ortasına odanın 
Arkadaşım yatar 
Ben perdelere bakarım 
Perdedeki her nakış 
Çukurova'da bir kadın 
Elinde çapa, sırtında sıpa 
Alnından akar ter 
Boncuk boncuk yanaklarından... 
Erleri yanlarında 
Ayakta şalvar, başta şapka 
Elinde sigara 
Onun ter akar yanaklarından 
Toz toprak arasından 
 
Kapanır perde, açılır 
Perdedeki her nakış, yine kadın 
Fabrikada 
Kimi biçer, kimi diker, kimi büker 
Onlarında ter var alınlarında 
Erleri yanlarında değil bu sefer 
Başka fabrikada 
Bir dilim ekmek parasına 
Sesleri çıkmaz haksızlığa 
Sanırsın patronların uşağı. 
 
Kapanır perde, açılır 
Her nakış bir kadın 
Kadife bir elbise giymiş 
Yırtmaçları yarı belinde 
Takma tırnaklar, takma kirpik 
Kızıla boyalı tırnak 
Kızıla boyalı dudak 
Yüzde maske, başta şapka 
Hanımefendi maskeli baloda 
Kim kiminle kimin koynunda? 
 
Beyefendi yalıda 
Varoşların güzel kızları sekreter 
Biri viski koyar 
Biri muz soyar 
Kafayı bulunca diğeriyle 
Odaya çıkar. 
Patron bu ya 
Perdeyi gererler son sefer 
Ülkenin orta yerine 
Kocaman bir nakış başlar konuşmaya 



"Uyansanıza, uyansanıza!"
Uyanmaz ülkemin insanı derin uykuda
Ülkem yanar, ben yanarım sonunda.
 
Ökkeş Öztürk  

 

“ GÖREV BİLİNCİ ” 

 
İnsana yaraşır denk muamele,
Ok atana çiçek atılmaz gardaş!
Dinamit koyanlar milli temele,
Alkış yağmuruna tutulmaz gardaş!
 
Kalleş süvarinin binme atına,
Çıkarsa da seni arşın katına,
Tükür madrabazın pis suratına
Yaldızlı yalanlar yutulmaz gardaş!
 
Bizimdir şu peşkeş çekilen haklar,
Bizimdir meyveler, yeşil yapraklar,
Kan ile yoğrulan kutsal topraklar, 
Kirkor’a, Simon’a satılmaz gardaş!
 
Mazlumlar daima gözyaşı döken,
Garipler her zaman çile yük çeken,
Ölürsek memleket bu halde iken,
O mezarda rahat yatılmaz gardaş!
 
Sosyal yaralarım kanar derinde, 
Kavuşacak elbet günün birinde.
Alarm esnasında, nöbet yerinde, 
Tehlikede tüfek çatılmaz gardaş!
 
 Ahmet Süreyya DURNA 

 

“ Meczup ” 

Geceler boyunca boşuna yandım,
Gerçeğin rüzgârı söndürdü beni.
Serseri gönlümün ilmine kandım,
Şeytanın atına bindirdi beni. 
  
Resmini kazıdım ömür kartına,
Sevdayı yükledim bahtın sırtına.
Bazen tayfun idim, bazen fırtına,

"Uyansanıza, uyansanıza!" 
z ülkemin insanı derin uykuda 

Ülkem yanar, ben yanarım sonunda. 

 

İnsana yaraşır denk muamele, 
Ok atana çiçek atılmaz gardaş! 
Dinamit koyanlar milli temele, 
Alkış yağmuruna tutulmaz gardaş! 

Kalleş süvarinin binme atına, 
Çıkarsa da seni arşın katına, 
Tükür madrabazın pis suratına 
Yaldızlı yalanlar yutulmaz gardaş! 

Bizimdir şu peşkeş çekilen haklar, 
Bizimdir meyveler, yeşil yapraklar, 
Kan ile yoğrulan kutsal topraklar,  
Kirkor’a, Simon’a satılmaz gardaş! 

gözyaşı döken, 
Garipler her zaman çile yük çeken, 
Ölürsek memleket bu halde iken, 
O mezarda rahat yatılmaz gardaş! 

Sosyal yaralarım kanar derinde,  
Kavuşacak elbet günün birinde. 
Alarm esnasında, nöbet yerinde,  
Tehlikede tüfek çatılmaz gardaş! 

Geceler boyunca boşuna yandım, 
Gerçeğin rüzgârı söndürdü beni. 
Serseri gönlümün ilmine kandım, 

Resmini kazıdım ömür kartına, 
Sevdayı yükledim bahtın sırtına. 
Bazen tayfun idim, bazen fırtına, 



Yalancı gözleri dindirdi beni. 
  
Umutlar yalandı hayaller yalan,
Seraba doymazmış çöllere dalan.
Sevecen gözlerle aklımı alan, 
Hicranın dibine sindirdi beni. 
  
Gülün dikeniyle yaramı sardım,
Hasret ovasından yanına vardım.
Masmavi göklerde kanat çırpardım,
Karanlık çukura indirdi beni. 
  
Hayat sahnesinin sevda oyunu,
Yaralı kalbimin aştı boyunu. 
Yüzünde ararken melek soyunu,
Serseri meczuba döndürdü beni.
  
Mehmet NACAR 
 

“ Şairler Yazsın ” 

Bilmezsin heceden, aruz, vezinden
Üstelik anlamaz, kimse sözünden
Herkes şair oldu, senin yüzünden
Tarzında yetersiz, az oğlu azsın
Bırak da; şiiri, şairler yazsın.
  
Kel başa takmışsın, siyah sırmalar
Ne o öyle belden, gerdan kırmalar
Ayağın, uyağın, kulak tırmalar
Tamtakır taverna, gırnata, cazsın
Bırak da; şiiri, şairler yazsın.
  
Neymiş efendim de, kitabı varmış
Gurur, kibir dersen, serapa sarmış
O güzel Türkçemin, başını yarmış
Sosyete mollası, arıca nazsın
Bırak da; şiiri, şairler yazsın.
  
Ona ayırdığım, zamana yazık
Motor iflas etmiş, kaporta çizik
İmgesi, simgesi, solfeji bozuk
Telleri paslanmış, akortsuz sazsın
Bırak da; şiiri, şairler yazsın.
  
Baştan sona kadar, manalar kısır 
Anlamak ne mümkün, geçse de asır?
Günah o kadar ki, örtmüyor kusur

Umutlar yalandı hayaller yalan, 
Seraba doymazmış çöllere dalan. 

 
 

Gülün dikeniyle yaramı sardım, 
Hasret ovasından yanına vardım. 
Masmavi göklerde kanat çırpardım, 

Hayat sahnesinin sevda oyunu, 

Yüzünde ararken melek soyunu, 
Serseri meczuba döndürdü beni. 

Bilmezsin heceden, aruz, vezinden 
Üstelik anlamaz, kimse sözünden 

şair oldu, senin yüzünden 
Tarzında yetersiz, az oğlu azsın 
Bırak da; şiiri, şairler yazsın. 

Kel başa takmışsın, siyah sırmalar 
Ne o öyle belden, gerdan kırmalar 
Ayağın, uyağın, kulak tırmalar 
Tamtakır taverna, gırnata, cazsın 

zsın. 

Neymiş efendim de, kitabı varmış 
Gurur, kibir dersen, serapa sarmış 
O güzel Türkçemin, başını yarmış 
Sosyete mollası, arıca nazsın 
Bırak da; şiiri, şairler yazsın. 

Ona ayırdığım, zamana yazık 
Motor iflas etmiş, kaporta çizik 

eji bozuk 
Telleri paslanmış, akortsuz sazsın 
Bırak da; şiiri, şairler yazsın. 

Baştan sona kadar, manalar kısır  
Anlamak ne mümkün, geçse de asır? 
Günah o kadar ki, örtmüyor kusur 



Şiir denizinde, güneşsiz yazsın 
Bırak da; şiiri, şairler yazsın. 
  
Arif Nihat; “Bayrak” dedi, demlendi 
Orhan Şaik; “Vatan”  dedi, ünlendi 
“Yaş otuz beş” dedi, Cahit dinlendi 
Toprağı; ustalar, ozanlar kazsın 
Bırak da; şiiri, şairler yazsın. 
  
“İstiklâl Marşı”’nda, Akif olsaydın 
Necip Fazıl gibi, manâ dolsaydın 
“Han Duvarları”’ndan, örnek alsaydın 
Aküsü bozulmuş, ışıksız faz’sın 
Bırak da; şiiri, şairler yazsın. 
  
Necati’m; çömezlik, belâdır başa 
Yaza- yaza geldim, elli beş yaşa 
Sen de şair misin, tövbeler haşa?  
Damakta burgusun, çekilmez hazsın 
Bırak da; şiiri, şairler yazsın. 
  
                               Necati OCAKCI 
 
Not: Bu şiirim Bursa Yıldırım Belediyesinin 2013 yılı Uluslararası Şairler ve Aşıklar 
buluşmasında yazma ve yorum dalında birincilik ödülüne layık görülmüştür.  
 
Necati OCAKCI  

 

“ Gençliğin Suçu Ne ” 

  
Gençliğin suçu ne söyle maksadın  
Reyting almak mı dır nedir muradın  
Bilmiyorum kimsin ne ise adın  
Gardaş zehirleme körpe gençliği.  
 
Mevlam ayak vermiş harama gitme  
İblisin davasın daima gütme  
Taze meyveleri dalından etme  
Gardaş zehirleme körpe gençliği.  
 
İster Adem olsun isterse Havva  
Kapanmaz dertlerim yürekte yara  
Hata arar isen kendinde ara  
Gardaş zehirleme körpe gençliği.  
 
Fatma anamız dır Ayşeler tacım  
Helalimden başka hepside bacım  
Genç Ozan üzgünüm dostluga acım  



Gardaş zehirleme körpe gençliği.. 
 
 
Osman Şimşek Genç Ozan  
 
Pınarbaşı/KAYSERİ  
24-10-2010   

“ BİR YUNUS MİSALİ SEVDİM BEN SENİ ”

Kirlerden arınıp doğruyu seçtim
Bir Yunus misali, sevdim ben seni
Nefretten korunup sevgiler içtim
Mevlana misali, sevdim ben seni
  
Bakınca cananda gördüm yüzümü
İkrarla süsledim her bir sözümü

gençliği..  

“ BİR YUNUS MİSALİ SEVDİM BEN SENİ ” 

Kirlerden arınıp doğruyu seçtim 
Bir Yunus misali, sevdim ben seni 
Nefretten korunup sevgiler içtim 
Mevlana misali, sevdim ben seni 

nanda gördüm yüzümü 
İkrarla süsledim her bir sözümü 

 



O’na mekan kıldım bir çift gözümü 
Hep Mansur misali, sevdim ben seni 
  
Gözyaşı pınarım göle dönüştü 
Gezdiğim her bir yer çöle dönüştü 
Leyla dediklerim güle dönüştü 
Bir Mecnun misali, sevdim ben seni 
  
Yusuf gibi kaldım zalim elinde 
Züleyha aradım seher yelinde 
Bin bir şiir olup şair dilinde 
Hep Nazım misali, sevdim ben seni 
  
Zulme karşı çıkıp kinle vuruştum 
Bütün insanlıkla böyle barıştım 
Cananın dilinde bir yakarıştım 
Pir Sultan misali, sevdim ben seni 
  
Hep helal var oldu alın terimde 
Yarenim var idi özge serimde 
Her kim olsa çatlar idi yerimde 
Bir kurban misali, sevdim ben seni 
  
Dikenmiş, batarmış batarsa batsın 
Yeter ki bu yürek aşk için atsın 
Cananı çok sev ki, huzurla yatsın 
Bir gonca misali, sevdim ben seni 
  
İstedim üstümden gölgen gitmesin 
Dosteli gönlünde sevdan bitmesin 
Ne kadar çok sevse sana yetmesin 
Bir bayrak misali, sevdim ben seni 
 
dosteli  

 

“ BİZİM!.. ” 

Kimi gün tarlada çiftçi elinde; 
Kimi gün dağların esen yelinde; 
Yediden yetmişe beşer dilinde; 
Hep adam kalmaktır ilkemiz bizim… 
  
Dostun dilindedir sevgi payımız; 
Gönül ocağında pişer çayımız; 
Can cana yan yana olur toyumuz; 
El ele çevrilir halkamız bizim… 
  
Düşene uzanıp elinden tutan; 
Gönül bahçesinde gül olsun biten; 
Sabahtan akşama bülbüller öten; 



Muhabbet bağıdır ülkümüz bizim…
  
Aman dileyene hançer vurmadık;
Hal bilmez gönüle hatır sormadık;
Yazılmış kâğıda kalem yormadık;
Destana bedeldir öykümüz bizim…
  
Sözümüz bakidir yemin etmeyiz;
Yürekten gelene yalan katmayız;
Yaren dergâhında adam satmayız;
Helal süt emmiştir türkümüz bizim…
  
Ali ALTINLI – 09/01/2014 
Saat: 12:22 
 

“ FARZET GÜLÜM AF ÇIKTI ”

Cemresi yüreğimin çılgın buselerindir
Mor bulutlar yağdırır özlemin gözlerime
Öyle şuh, öyle güzel, rüzgârın öyle hafif
Okşayıp melteminle al benden benliğimi
Senliği giyineyim dokunmasın ayrılık,
Eritip seneleri varalım sonsuzluğa.

Muhabbet bağıdır ülkümüz bizim… 

Aman dileyene hançer vurmadık; 
Hal bilmez gönüle hatır sormadık; 
Yazılmış kâğıda kalem yormadık; 
Destana bedeldir öykümüz bizim… 

Sözümüz bakidir yemin etmeyiz; 
Yürekten gelene yalan katmayız; 

da adam satmayız; 
Helal süt emmiştir türkümüz bizim… 

“ FARZET GÜLÜM AF ÇIKTI ” 

Cemresi yüreğimin çılgın buselerindir 
Mor bulutlar yağdırır özlemin gözlerime 
Öyle şuh, öyle güzel, rüzgârın öyle hafif 

melteminle al benden benliğimi 
Senliği giyineyim dokunmasın ayrılık, 
Eritip seneleri varalım sonsuzluğa.          

 



  
Ruhumun son bestesi, gönlümün aşk falısın 
Ezel-ebed sevdalım, bayrağımın alısın 
Filizgen düşlerimsin, sen benim olmalısın 
İkimize bir mezar kazsınlar o da yeter 
Kaderi alnımıza yazsınlar o da yeter 
Ay bakışlı Manolyam, geçip gitti seneler. 
  
İçimde çiçeklenir gülceleşen mevsimler, 
Bir hüzünkâr nağmeyi dizerken şiirime 
Öyle şuh, öyle güzel, rüzgârın öyle hafif 
Girdabında zamanın bulurum ellerini 
Yorgun gecelerimi orta yerden böl ve yak 
Mis gibi Itırbanu, ay bakışlı Manolya… 
  
Rengin ateş-i aşktır, dokunduğun bahardır 
Eşin benzerin yoktur, dermansın bedenime 
Farzet gülüm af çıktı, günahtan olduk muaf 
İste canım vereyim, bitir gel sensizliği 
Kaldır gayri aradan yıkılsın köhne firak 
  
Affet beni son defa, Itırbanu, Manolya 
 
mustafaceylan  

 

“ İnsan ve Doğa ” 

İnsanla doğa 
Karşı karşıya 
Paramatta Nehrinin 
Kıyısındaki parkta… 
İç içe limanda 
Yan yana sokaklarda. 
  
Fakat doğaya karşı 
Kimi hoyrat, havalı 
Kimi ezik, çekingen 
Ve umarsız kimi… 
Anlaşılan, kendine 
Herkesin sevgisi. 
  
Yayılmış ovaya keyfince 
Sydney’de şehir 
Ağaçlar, kuşlar, deniz 
Doğal mı doğal 
Ve akıyor nehir. 
Doğa sevgiye kefil. 
  
Yalnızca insanlar 
Doğala aykırı 



İnsanın önceliği kendisi 
İnsanlar doğaya karşı 
Kendisine insanın sevgisi 
İnsanlık nedir? 
  
Oysa çocuklar şen şakrak 
Doğaya ayrımsız bakarak 
Sevgi alıp sevgi dağıtarak 
Koşarken son sürat 
Ah, heyhat… 
  
Büyüdükçe doğallıktan 
Ve sevgiden uzaklaşarak 
Sevgiye ve doğaya 
Savaş açacak. 
  
 08.01.2012 Sydney 
Nazmon 
 

“ Sen Kaybet Beni ” 

 
'bin ölüm sığdırdığım  
yirmiyedi asrın satıraralarında 
zamansız kapımı çalması yok mu aşkın 
üryan gecelerde  
yastığımın yüzünü ıslatmalarım 

 

yirmiyedi asrın satıraralarında  
zamansız kapımı çalması yok mu aşkın  

yastığımın yüzünü ıslatmalarım  

 



hep bu yüzden  
bu yüzden bütün saçmalamalarım'  
 
na tamam şiirlerim okunuyor şimdi  
aklımın bulvarlarında  
c vitamini yüksek portakal dilimleri  
ve kaynatılmış nane limon  
aşkın soğuk algınlığına  
" ne kadar iyi gelir? " bilmiyorum ama  
sesini duyduğum anda diniyor  
vücudumun yüksek gerilim sancısı  
 
en çok kapalı gri havalarda  
atıyorum cüssemi sokağa  
yağmurun en kadınsı  
ve en doğurgan olduğu anlarda  
salya sümük ağlıyorum  
ennnn çoook  
ve hiç bir dudağa değmemiş dudaklarımla  
yağmurun dudaklarından asılıyorum  
ıslak senfoniler eşlik ediyor  
yağmurla dansıma  
toprak ortopedik yatak  
çamur beyaz çarşaf  
şimşek  
yağmurun şeffaf geceliği oluyor  
alıyorum yağmuru koynuma  
bütün ıslaklığıyla 
 
" Geceler boyu sürüyor, yağmur sevişmelerim. "  
 
her transparan sabahta  
erozyona uğramış tabiatımın  
döküntülerini topluyorum  
 
zamansız kapımı çalması yok mu aşkın  
hep bu yüzden  
yalın ayak ağır aksak kaldırımları arşınlıyorum  
bu yüzden her gece  
yastığımın yüzüne içimi boşaltıyorum  
 
kumbaramda saklıdır  
yirmiyedi damla yaşım  
ve her sabah karşıma dikilen  
" Ağrı " kadar dumanlı başım  
yakın mazinin uzak maziden farkı yok  
her şey aynı hala  
hala hiç bir şey için  
her şeyimi harcamaktayım  
hala gözümün önünde  
boyacı sandığım  



yüzyıllardır sevmeye  
yüzyıllardır sevilmeye yasaklıyım  
 
na tamam şiirlerim okunuyor şimdi  
sınırkentin tenha sokaklarında  
sevince başlattım şiiri  
acılarımla olgunlaştırdım  
sevdikçe çoğalttım  
ve hiç bir şiirde  
mutluluktan ağlamadım  
hiç bir doğum günümde  
iyi ki doğdun sözünü duymadım  
 
" Bağışla! " 
 
bu yüzden sana uzak  
üzüntülerine yakınım  
 
..................  
bizim buralarda çocuklar  
boyundan büyük işlerle hayata başlar  
yaşam onları pazarlayan tüccar  
şimdi uzak mazimin  
siyah beyaz tozlu sayfalarında  
terör çığlıkları arasında  
yaşam savaşının ortasında  
çocuk yüreğindeki temiz aşkıyla  
hagidik bugidik büyümeyen  
hayatında bir kez olsun  
uçurtma uçurtmayan  
uçurtma uçurmasını bilmeyen  
ve mutluluğu rüyasında dahi görmeyen  
bir çocuk hatırlarım........  
 
'''''''''''o çocuk ben'''''''''''''''''''  
 
yakın mazide  
bir düzine ahmaklığım  
intihara yakınlığım  
mezar yatakta yatmalarım  
kefen yorganıma sarılmalarım var  
şimdi sana dertlerime ortak ol diyemem  
her şeyimi bil  
bil ki uzak ol benden  
ben sana yakın olayım yeter  
bırak da eskisi kadar  
kalabılığa uzak olayım  
bırak da  
birinci tekil şahıs olarak kalayım  
 
zamansız kapımı çalması yok mu aşkın  



ben böylesini istemiyorum  
yağmurlarım var benim  
karabasanlarım var  
anlamsız kaçışlarım var  
susuşlarım ve nevalemde saklı  
nice karınağrısı hüzünlerim var benim  
Ağrı’ nın Korhan eteklerine gömdüğüm naaşım  
İshakpaşa’ da tarihi kalıntılarım  
Hanibaba’ ya emanet mavi rüyalarım var benim  
 
işte böyle  
her şeyi bil bana dair  
her transparan sabahta  
enkazımdan kopan parçalarımı topluyorum  
bundandır tabiatımın erozyonu  
bundandır eklemlerimin korozyonu  
her şeye katlanılır  
bir kayıba daha asla  
anla bağlandıkça sana  
seni de kaybetmekten korkuyorum  
 
can eriğini canına  
ışığını layık olana sakla  
göz görmez seni gönlüm görür  
sen kaybet beni  
ben seni kaybedersem  
inan bu can gerçekten ölür  
  
 
 
'C vitamini yüksek portakal dilimleri ve kaynatılmış nane limon aşkın soğuk 
algınlığına ne kadar iyi gelir! Biliyor musun? '  
 
***************************************  
duygulu duygusuz/tekil dünyalı  
 
Yusuf Bozan  

 

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. 

 

 



 

 

 


