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“ Öfkesinde Gür ” 
öfkesinde gür 
kalemine keskince 
süremi özgür 
alemine ses kince 
  
durdurduğunu 
sandığın zamanıyla 
kudurduğunu 
andığın yamanıyla 
  
bir gecede mi 
saçlarına yağanın 
bilmecede mi 
uçlarına dağanın 
  
sarhoşa dönmüş 
abuk sabuk konuşur 
ateşi sönmüş 
ayazında donuşur 
  
nasırın ucu 
ekmek kazanışında 
görür sonucu 
çekmek uzanışında 
  
ne desem boşa 
ne söylesem temaşa 
tezgahla coşa 
ne eylesem kumaşa 
  
nedir bu sevinç 
nedir ektiklerimiz 
sanırsın pirinç 
edir çektiklerimiz 
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Japon HARİKİRİ YAMADAN ÖNCE-Yani kendini öldürmeden evvel 5 veya 7 gün bir odaya kendini 
hapseder, inzivaya çekilirmiş. Sonra, 7 nci günün sonunda bir şeyler söyler ve kendini öldürürmüş. O 
söylediği sözler de mezar taşına yazılırmış. Ona Japonlar HAİKU diyor. Japon edebiyatında önemli bir 
ŞİİR TÜRÜ. 
 
HAİKU, ilk mısrası 5 hece, ikincisi 7 hece, üçüncüsü 5 hece, dördüncü mısrası da 7 hece şeklinde 
söylenmiş hep. 
 
* 
Bizim halk edebiyatımızda MANİ ATMA geleneğimiz var. eskişehir yöresinde KARAÇAY ÇERKESLERİ' 
nin ŞINLAMA dedikleri MANİ ATMA GELENEĞİ VAR. Mani atma da karşılıklı guruplar 5 heceli mani ile 
mani atıp 7 heceli maniyle cevap verirler veya bunun tersi olurdu. 7 heceli maniyle mani atılır, 5 
heceli mani ile cevap verilirdi. kızlar ve erkekler arasında hoş atışmalar, şınlamalardı bunlar... 
 
* 
Sonrası mı cancağızım; 
Bir GÜLCE EDEBİYAT AKIMI çıkmış son dönemde yaklaşık 10 yıldan beri GÜLCE de GÜLCE deyip 
dururlar. Bunlar, yani GÜLCECİLER 19 şiir türü ÖNERMİŞLER, TEKLİF ETMİŞLER. ŞİİRİMİZİ KÖKLERİNDEN 
AYIRMADAN-BOZMADAN, Dünya şiiriyle harmanlamaya, Dünya şiiri içerisinde hak ettiği yeri 
almasına sevdalanmışlar. 19 tür arasında bir tanesinin adı GÜLCE İMİŞ ve o GÜLCE de bu insanların 
AKIMI'na vermiş kendi adını. GÜLCE EDEBİYAT AKIMI denmiş. 
GÜLCE-GÜLCE ŞİİR TÜRÜ de; 
 
----------------------5 hece 
----------------------7 hece 
---------------------5 hece 
---------------------7 hece olarak şema haline gelip çıkıvermiş ortaya. Gülün yaprağı gibi üst üste 
sarılarak.  
 
* 

 
Ozan EFE, has şiirin sevdalısı. GÜLCECİ... Bir de KİTABI var bu sahada yayınlanmış. bu şiir, işte o 
GÜLCE türü-şematik olarak-bir şiirdir. 
 
* 
 
Tebrikler usta'ya, teşekkürler... 

“ Edebiyat Sitesi'ne ” 
 
Emek ile kurulmuştur 
Paylaşımla büyüyecek 



Umuyorum her dolaşan 
‘Güzel site bu’ Diyecek 
 
 
Fatma Biber 

 

“ TEKKE’Lİ TOPAL MEVLİT DESTANI (Gülce BAHÇE) ” 
YİĞİTLERİN DESTANI 
Bölüm 5 
 
TEKKE’Lİ TOPAL MEVLİT 
(Gülce Edebiyat Akımı Şiir Türlerinden BAHÇE ile yazılmıştır) 
 
Yazan: Harun YİĞİT 
 
Cehennemi görüp geri dönenlerin destanı 
 
A-oğul! 
Eskiden davullar çalardı 
Vurdu mu tokmağı deriye 
Can çekişen manda gibi 
Sesler çıkartırdı davulun derisi… 
Ne zaman zurna sesi duysak 
Anlardık kurulduğunu 
Düğün-derneğin… 
 
A-oğul! 
O günlerde tellallığı topal şeytan yapardı 
Şeytan topal olsa neyse 
Bir gözü de kördü 
Topal şeytanın davulundan 
Bir gümbürtü çöktü mü? 
Çifter çifter ocaklar yanardı 
Anaların yüreğinde 
Üşürdü taze gelinlerin yatağı… 
Canı sıkılınca 
Bir eğlence ararcasına 
Çıkardı mezar arasından ıslık çalarak 
Şeytan bu 
Hem kör, 
Hem topal; 
Bir bildiği vardır elbette… 
 
Merhametsiz Padişah zalim olmuş 
Arımızı baldan aldı 
Ülkenin her yanına ferman salmış 
Erimizi elden aldı 
 
Göz açalı sürünürüz batakta 
Dökülecek taş kalmadı etekte 



Canı ile uğraşırken yatakta 
Dirimizi elden aldı 
 
Dadanmıştır uykumuza dalaşan 
Paşa olmuş kemikleri yalaşan 
Sırtımızda bizim ile dolaşan 
Kirimizi elden aldı 
Aldı mı kör, topal şeytan davulu 
Davulu inlerdi acı acı 
Acı düşürür yine yüreklere 
 
*** 
Kel Fadim derler anasına 
Tekke’li Mevlit’in 
Kimse bilmez 
Neden Kel Fadim dendiğini 
Babası Trablusgarp’a gitmiş. 
Ne künyesini 
Ne dirisini 
Ne de ölüsünü gören var 
Fakir Kel Fadim 
Oğluyla bir başına yaşar 
 
Hayret, 
Bugün güneş doğmuş 
Işıltılı bir kış günü 
Vakit ikindi 
Alaca mavi giyinmiş gökyüzü 
Vay imanına yandığımın topal şeytanı 
Davulsuz, tokmaksız kalasın oyy 
Boynunda davulu 
Elinde tokmağıyla 
Düşürdü ocaklara 
Yine ateşleri, vay ki vay 
Elinde ferman ile 
Dayandı Kel Fadim’ in kapısına; 
‘’Ferman buyurdu yüce devletli 
Askere alınacaktır oğlun Mevlit 
Bedeviler kan gölüne çevirmiş Yemen’i 
Teslim olup gitsin tez elden Muş’a 
Oradan tren kalkacaktır Nuş’a’’ 
Deyip, gösterdi fermanı 
Ve 
O an 
Çözüldü 
Diz bağları 
Hemen orada 
Bizim Kel Fadim’in 
İki dizi üstünde 
Diz çöküp oturdu yere 
Vurdu elleriyle başına 
‘’Memlekete kıran mı geldi ki 



Sultan göz koydu sabime 
Babası Trablusgarp’tan dönmeden 
Nasıl salar oğlunu Yemen’e? 
Sultan önce versin hele erimi 
Ben anayım 
Elbette bilirim yerimi’’ 
Dedi Kel Fadime 
Demek kolay elbette 
Gel de yaşa o anı hele 
 
KAPILARI dolaşırsın Sultanım 
Oğlum küçük daha, bilmez YOLLARI 
ISSIZ koydun bizim tüm YAPILARI 
ALLARI giyinip nere gidecek? 
 
Allah senin için vermiş CANIMIZ 
GİDECEK zamanı gelince elbet 
KANIMIZ emmekten keneye döndün 
Bunlar çocuk daha, kimler GÜDECEK? 
Ve 
Yaya, 
Yapıldak 
Düştü yola 
Doğuya doğru 
İstikamet Konya 
Ana kuzusu Mevlit 
Rehberi topal Şeytanla 
 
* 
Kör olur derler 
Topal şeytanın katırı 
İnatçıdır, bilmez hatırı 
Bazen Mevlit’i 
Bazen şeytanı götürü 
Geçerler bağları 
Aşarlar dağları 
Varırlar 
Güneşin doğduğu 
At uçuran dağının arkasında 
Anadolu’nun ortasında 
Bir ovada kurulu Konya’ya 
 
Burası Konya tren garı 
İnsandan çok 
At, katır ve eşek var 
Çeşit çeşit insanlar 
Esmer, kumral kimi de sarı 
Ayrı ayrı olsa da 
Tenleri, 
Saçları, 
Bir amaç uğruna 
Birlikte bindiler trene… 



 
Her sabah her sabah yaprak dökümü 
Dolu ile fırtınalar esip geçmeden 
Bu yıl erken gelmiş meğer pancar sökümü 
Küme küme sığırcıklar köye göçmeden 
…..Sultan bize türlü türlü derdi açmadan 
…..Canımız ol bendende  henüz uçmadan 
…..Git göründü gayrı  korkak gibi kaçmadan 
 
Karanlığa kulaç atmış ay ışığı 
Kuş uçmaz dağlardan geçer mi kervanlar? 
Pilavdan dönenin kırılsın kaşığı 
Kuşak kuşak gen gen çoğalır Mervanlar 
…..”Gabiristana” dönmüş geçtiğimiz yollar 
…..Susuzluktan kurur olmuş yeşil dallar 
…..Cebimizde kefen ay yıldızlı allar 
 
Hep batıya gider sandım yolları 
Neden yönümüzü güneşe döndük? 
Kime sorsam konuşmuyor dilleri 
Bir binitten inip birine bindik 
…..Tabur tabur nice canlar dizildi 
…..Ardım sıra anam, yârim üzüldü 
…..Toz bulutu peşimizden süzüldü 
 
Sevdiğini çok uzaktan izlerdi 
Ayşe’nin yolunu her an gözler 
Onu gördüğü an içi sızlardı 
Sarıldı hayaller tren kalkarken 
Takılır gözler 
Demirin üzerinde dönen 
………Kırmızıya çalan paslı tekerleğe 
……….Hayal içinde hayal 
…………Dalar gider 
…………..Kimi zaman korkutur geri gelmesi 
 
Beline saracak kuşak nerede? 
Gönüllü gidecek uşak nerede? 
Ova bitti tren yolu derede 
Kuruldu hayaller tren kalkarken… 
Yollar Muş’a 
Oradan 
Ver elini Yemen’de Nuş’a 
Gözlerini yummuş Mevlit 
 Aklı uzaklarda dolaşır 
Trenin sesi ıslık çalıyor 
Tekerlerin takırtısı 
İşler beynine… 
 
Sonuncu mevkidedir yolculuğu 
Yollar gidildi 
Yarı aç yarı tok şükür edildi 



Türkünün olduğu yerde 
Umut yeşerir 
Biri şiir yazar biri pişirir 
Yanık sesi içimize düşürür 
Ne açlık gelir akla 
Ne de sıkıntı 
Vagonun bir köşesinde 
Bıyığı yeni terleyen genç 
Elini kulağına kodu ve 
‘’Yürüdü trenler yolda eğlenmez 
Derdim çoktur memlekete söylenmez” 
Vagonun son mevki yolcuları suskun 
Burkulmuş yürekler 
Dolo dolu gözleri 
Kim bilir? Belki de, 
Kimi uzaktan uzağa gördüğü güzeli 
Kimi yavuklusunu 
Kimi de körpe karısını düşünmeye daldı 
Kimisi ana kuzusu 
Belki de, 
Düşünür, yalnız bıraktığı garip anasını 
Ürpertici bir ikindi vakti 
Tren çölde ilerlerken 
Kalaslardan vagonun içerisine sızan 
Loş renkler bir sessizlik çökertti 
Sessizlik ezgileri midir yürekleri çalan 
Yoksa derin bir iç çekme midir? 
Vagonun bir köşesinden duyulan, bilinmez 
 
** 
* 
Pazara çekilen hayvan misali 
Askerleri vagonlara yığdılar 
Çok yamandır çöl sıcağı 
Pınar suyu gibi 
Ter boşanır erlerden 
Yolculuk günlerce sürüp giderken 
Hangi durakta bilmem 
Geldi söylence 
Açılmış yeni bir cephe 
Sarıkamış dağlarında 
Elinde silahla donan askerler 
Yayıldı kulaktan kulağa 
Soğuk bir ürperti düştü içlerine 
Çöl sıcağından yanan 
Vagonlardaki sonuncu mevki yolcularının 
 
Tren acı acı ötüşüyle 
Üst üste yığıldı erler 
Telaşla karışık korku içinde 
“Acep bu kaza mı?” derler 
Yürekleri kararttı trenin sesi 



Geceye karıştı frenin sesi 
Ve 
İşte 
Treni 
Oracıkta 
Durdurup hemen 
Varmadan Yemen’e 
Çevirdiler yolunu 
 
Kimi 
Fare gibi 
Korkuya kapılıp 
Başını sokacak yer aradı 
Kimisi zıpladı 
Dörtayak üstünde kedi misali 
Tetiğe geçti göz 
Pusuya yattı kulak 
Emir bekliyor 
Hazır ve nazır el ayak 
 
Kulaktan kulağa yayıldı haber 
Açlık neyse bide soğuktan 
Sarıkamış da kırılmış asker 
 
Yolumuzu çevirdiler birden Sarıkamış’a 
Kolumuzda vatan, namus zincirleri ötüşür 
Bu ne biçim bir ses gardaş, işler ciğerimize 
Yemen mi, Sarıkamış mı girecek kanımıza? 
 Kanımıza susamış düşman 
Düşman fırsat bulursa eğer 
Eğer bile utanır yüklü atın üstünde 
Üstünde yük, altında toprak 
Toprak akıp gider ayaklar altından 
Altında yatan şehit 
Şehidin kanı şahit 
 
Karanlıkta 
Bir karamsarlık 
Bir ürperti 
Karabasan gibi düştü içine Mevlit’in 
Çöl sıcağında 
Üşüdü içi, ürperdi o an 
O an 
Sevdasını seslenemediği Ayşe’si geldi aklına 
Bu ellerde ölse Mevlit 
Gönlünün Ayşe’ye düştüğünü 
Kim söylerdi Ayşe’ye, kim? 
Kim bilir? 
Belki de Ayşe bunu bilmeden 
Ölüp gidecekti bu yabanın çölünde 
Off ki ne off 
Bir duman sardı gönlünün dağını 



Bir deli poyraz olup 
Yalaya yalaya eritti içini 
 
Bir hayal bulup 
Sarıp, sarmalasaydım 
Yolun çevirip 
Hatırını sorsaydım 
Ölsem gam yemem 
Ayşe’mi bir sarsaydım 
 
Oynaşadursun 
Zifiri karanlıklar 
Ucu gönlümde 
Aşkın titrek sesini 
Dipsiz kuyuda 
Saç teline bağladım 
Ben yukarı çekmeden 
O bana gelir, bilirim 
Ben, bu gönlümü 
Binlerce gecede sabaha dayadım 
Bakmayın yaşıma 
Nice acılar 
Nice ölümler gördüm 
* 
** 
* 
 
Sarıkamış Yolu 
 
Sarıkamış yolu kardır geçilmez 
Çığ düşer dağlardan dolanırsınız 
Geceye üç saat kalmış deseler 
Kefensiz kervana ulanırsınız 
 
Sana derim sana, onbaşım sana 
Dalda kuş donmuş, bak, hele baksana 
Tek silah sıkmadan kahpe düşmana 
Azrail rengine belenirsiniz 
 
Sarıkamış yolu bitmez kıyamet 
Bir delik çarıkla olmaz kıyafet 
Ey yüce Yaradan, bize yardım et! 
 
Katar, katar da katar 
Bu nasıl katar 
Gökler kar kurşunu sanki 
Ölüm çiçeği atar 
Cehennemin en beyazı 
Ateşsiz ateş 
Mehmedim yavrusunu kucaklamış gibi 
Kucağında tüfek tutar 
 



Oy ben kime yanayım? 
Oy ben hangi yok sancısını dolanayım 
Oy ben Sarıkamış yollarını Zindan karası buz kesen gecelerde 
Çizgi çizgi 
Yüreğime doldurayım oy!.. 
 
* 
 
Yemen’e giden katar 
Arap’ın kızgın çölünden 
Yönünü çevirdi Sarıkamış’a 
Sarı sıcak cehennemden 
Kar beyaz cehenneme 
Geçtiler çölleri, 
Dolandılar dağları, 
Bir tekerleme dolar diline Mevlit 
“Bu dağlar yaman dağlar 
Ağlarsa anam ağlar 
Gerisi yalan ağlar” 
 
Günler sonra 
Yolculuk bitti Erzurum’da 
Geldiler 
Kırk derece sıcak cehennemden 
Eksi otuz derece beyaz cehenneme 
Ne kışlık elbise 
Ne de yiyecek var 
Tükendi 
Elde avuçta olanlar 
Kıt kanaat erzak 
Yüklendi katırlara 
Bıraktık silahları Erzurum’da 
Kalça kemikleri çıkmış bakımsız öküzleri 
Boş kağnılara koşmuşlar 
Sürdüler önümüzden, 
Yürüdük Pasinler’den Horasan’a 
Yürüdükçe göründü 
Savaşın kirleri 
Meğer savaş bitmiş 
Toplamak düştü bize de 
Ceset ceset fakirleri 
 
Bu dağlar ne yaman dağlar 
Geçit vermez insana 
Bu ne menem bir savaş 
Be ne vahşet a-oğul? 
Sıra sıra dizilmiş cesetler 
Kimi çıkını açmış karın doyuruyor 
Kimi çişinde 
Kimi de sohbet eder sanırsın 
Ölümün güneşi 
Beyaz doğmuş üzerlerine 



A-oğul 
Taşlar çiçek açmaz deme 
Açar bir gün 
Kan dediğin içilmez sanma 
Düşman dediğin içer bir gün 
İnsanın insana zulmü bu olsa gerek 
Zor aldık kimi cesetleri aç kurtların elinden 
Parçalanmış 
Delik deşik her yanı cesetlerin 
Kimisi öylesine donmuş ki 
İçimiz ürperiyor 
Yaklaşınca yanlarına 
Sanki bize bir şeyler fısıldar gibiydiler 
Askerliğim ceset toplamakla başladı 
Lânet ettim insanlığa da, savaşa da 
* 
** 
* 
Gel zaman 
Git zaman 
Tekkeli Mevlit 
Döner sağ salim köyüne 
Döner anacığına 
Döner de dünür gider 
Gönlüne düşürdüğü Ayşe’sine 
“He der Ayşe” olur bu iş 
Düğün bile yapar anacığı kınalı kuzusuna 
Alır gelinini yanına Mevlit 
Başlar hayatın kalanını tamamlamaya 
Birkaç hanelik köy yeri 
Fukaralık işte 
Destek olurlar 
Küçük yerin küçük insanları birbirlerine 
 
Günler geçip giderken 
İner davula topal şeytanın tokmağı 
Gümbede güm güm! 
Gümbede güm! 
Gümbede! 
Güm! 
Başlar her zamanki çığırtkanlığına 
“Duyduk duymadık demeyin 
Duyanlar duymayana söyleyin 
Güneyden İtalyan askeri 
Batımızdan Yonan askeri kuşatmış bizi 
Bir vurdumduymazlık almış 
Yüce devletli 
Halifemizi 
Allah başımızdan eksik etmesin 
Yeni kurulan ordumuz  
Ve şanlı komutanı Mustafa Kemal’imizi! 
İşte bu yüzden 



Askere alınacak 
Kadın, erkek 
Eli silah tutan!” 
Deyip, köyün meydanında 
Bağıra çığıra dolaşıyordu 
 
Eli silah tutanlar 
Cepheye giderler Mevlit ile beraber 
Düşerler 
Yaya yapıldak yollara 
Varırlar Ilgın’a, oradan Akşehir’e 
Dağılırlar bölge bölge 
Cephe cephe 
Mevlit’e Eskişehir düşer 
Temmuz sıcağı zaman 
Temmuz sıcağı zalim 
Güneş darılmış sanki bize 
Ay ışığını sakladı nedense 
Düşman, 
Üç ayrı koldan taarruza geçtiler 
On Temmuz 1921'de 
Bursa-Eskişehir; 
Bursa-Tavşanlı-Kütahya; 
Uşak-Dumlupınar-Seyitgazi istikametlerinde 
Türk Ordusu'nun imha etmek 
ve Afyon, Eskişehir, 
Kütahya gibi stratejik noktaların işgalini amaçlayan Yunanlılar 
zayıf kuvvetlerle tutulmuş olan Türk Kuvvetlerini güney kanattan kuşatmak üzere harekata 
başladılar. 
 
Topal iblis nasıl da gelinime göz koydu 
Yemen, Sarıkamış derken buraya nasıl geçtik 
Kimi gazi, kimimiz Hak şerbetini içtik 
Açlığımın sesini sağır karınca duydu 
 
Kurşun ve top sesinden kulaklarım duymuyor 
Barut patlamasından gözlerim ateş doldu 
Altı değil toprağın üstü mezarlar oldu 
Korkusundan kargalar gözümüzü oymuyor 
 
Sır vermez sular bile, saklar oldu buharı 
Yağmura küsmüş bulut, güneş kırgınmış çöle 
Ne koku ne renk kalmış, bülbül küsülü güle 
 
Neyleyim, çoğumuza gelmeyecek baharı 
Ölüm kapıyı çalmış, boşa yalvarma Nuh’a 
Azrail peşindeyken, Cennet görünür vaha 
Azraille dost olduk 
Acı verse de 
Kararlı öldürmemeye 
   
Bu ne biçim bir dövüş a balam 



Bu ne menem bir gâvur 
Görenler 
Türk türkü kırıyor sanır 
Hani çetin dövüşüyor Yonanın Gâvuru 
Gökyüzü mermi değil 
Ölüm tükürüyor 
 
Ve 
Aniden 
Dört biryanımı 
Toz bulutu sarınca 
Göz gözü görmez oldu bir an 
Nereye kayboldu mavzerim benim 
A gözün çıksın kör şeytan senin 
Beni bu ellere getirdin 
Ölü müyüm sağ mıyım? 
Neredeyim ben 
Nerede? 
Can… 
Türk ordusunun çekilmesini 
Emretmek zorunda kalmış 
Kemal Paşa 
Yemin olsun ben duymadım 
Duyanların yalancısıyım 
Güya, Batı Cephesi birlikleri 
Önce Eskişehir-Seyitgazi hattına 
Daha sonra da Sakarya Nehri doğusuna geri çekilmiş. 
 
Sonsuzluğun çerisinde 
Bişiler mırıldandım 
O an 
Milyondan milyon 
Hayat şeridi geçti göz önümden 
Anımsamıyorum 
Kimleri nasıl gördüm 
Babam, dedem 
Hangi savata, nerede, nasıl öldüler? 
Ben ölü müyüm? 
Diri miyim bilemedim 
O an 
Gözlerim bir çehre aradı 
Ne tanıdık bir yüz 
Ne tanıdık bir ses 
Dilleri bizimkine benzemiyor 
Bizden değil bunlar 
Tanıdım bunları, tanıdım 
Kurşun sıktıklarım 
Yani tam tekmil düşman 
Oy anam oyy 
Bugünleri de mi görecektim 
Ölseydim oracıkta 
Kargalar oysaydı gözlerimi 



Kuzgunlar parçalasaydı leşimi 
Nasıl oldu da ölmedim 
Nerede benim silahım 
Alıp şakağıma bir mermi sıkayım 
Düşman çiğnemiş topraklarımı 
Ben hala hayattayım. 
 
Madımaklı sesim arşa ulaşır 
Su katığım, soğan, ekmeğim oldu 
Zulüm ite dönmüş bana dalaşır 
Vurulmuşum, gözlerime kan doldu 
Oy anam, gül benzim sarardı soldu 
Çıkmadan can, akbabalar ilişir 
Teni değil, kurşun gönlümü deldi 
Bunca can içinde beni mi buldu? 
Sağ olan baş ne acıya alışır 
Bu aşk belki başka bahara kaldı 
Kaldı kanım vurulduğum yerde 
Yerde giden karınca ağlar 
Ağlar iki gözüm iki çeşme 
Çeşme çeşme boşanır 
Boşanır yularından hayvan bile 
Bile bile geldim ben bu ile 
İlden ile sürüklendim “Vatan” diye 
“Vatan” diye diye çöktüm diz üstü 
Üstü başı kan revan olanlardanız 
Tekke Köyünün fukarası 
Mevlit’i doğurmuş 
Kel Fadim adında 
Anadolu’nun yiğit anası 
Ah Mevlit 
Fukara Mevlit 
Vatan bilip bu topraklarda vurulup düştün 
Anan sağ, 
Ilgın’ın Tekke Köyünde 
Yaşar bir başına 
Baban, deden nerede? 
Hiç gördün mü onları, söyle hele? 
Mevlit 
Mevlit’im… 
 
İki ayağından birden vuruldu 
Bir çalıyı siper edip kendine 
Korunurken o an kahroldu 
Mevlit ölmeden öldü 
Düşmanın çizmesi 
Bir nefeslik yanında 
Tuz bassalar acımaz yaraları 
İçerisine sapladı 
Ölmemenin utancı 
Böylesi bir acı 
Dinler mi sancı? 



Yenildiler 
Düşmana yenik düştüler 
Ölenler öldü 
Kalanları esir ettiler 
Toplayıp İzmir’e 
Oradan Atina’ya yolladılar 
 
Duvarla beyaz 
Hastane olsa gerek 
Hemşireler var, bizimkilerden farklı 
Atina’da bir hastane imiş 
Öğrenir Mevlit çok sonralar 
Eğilip bakar ayaklarına 
Yaralarında sızısı vardır ama 
Yüreğindedir o acı 
Bir hemşire görür 
İlgilenirken kendisiyle 
Ayşe’si düşer hemen aklına 
Köyde bir başına 
 Anası Fadim ‘in yanında 
Özler, 
Özlemin özüne düşer 
O an midesinden ağzına gelen zehir 
Yutkunur acıyı 
Yaşarır gözleri 
Yanaklarından süzülür yaşlar 
Süzülür de Maria’nın avuçlarına dökülüverir 
Tanışır Yunan’lı hemşire Maria ile 
İlgilenir 
İlgi duyar Maria Mevlit’e 
Temizler, kurt düşmüş yaralarını 
Korur Mevlit’i 
Kurtlardan, kuşlardan olası kötüden, kötülükten 
Maria da Maria hani 
Afrodit halt etmiş yanında 
Tanrı Zeus’tan mı saklamış 
Yoksa, Hera’nın ihanetlerinden mi? 
Allah yaratırken 
Çok zaman harcamış Maria’ya 
Her şeye rağmen mevlit 
Hafifçe mırıldanır  Ayşe’sinin adını 
Ayşe’m… 
 
Dün yası tutmuştum can, bugün sanki unuttum 
Meğerse ne büyükmüş, küçük insan dünyası 
Açlık çıkmaz aklımdan, canım çekiyor kiraz 
Kir az olurmuş gülüm, suyun geçtiği yoldan 
Suyun geçtiği yoldan kim geçmez ki? 
Geçmez gönül, bir başka gönüle düşerse 
Düşerse dara beden 
Bedene bol gelir iki don 
 



 
Maria, 
Her geçen gün 
Yanar için için 
Yanar Mevlit için 
Ne etse ne eylese 
Çıkartamaz aklından da gönlünden de 
Aşk kapıyı çalmış bir defa. 
Buyur etse de etmese de 
Kırıp kapıları girmiş içeriye 
Devrilmiş şişeler 
Kırılmış bardaklar 
Keser biryanlarını 
Akıtır kanını dağılan parçalar  
Aşkın kapısı kutsaldır, eğilir içeri giren 
Huzurunda secde eder, şahadete ermeyen baş 
 
Ağlayan tüm vücudumu boncuk boncuk göreceksin 
Acılarım dilim dilim ekmeğine süreceksin 
Canından bir parça canı benden önce vereceksin 
Aşkın kapısı kutsaldır, eğilir içeri giren 
 
Yanardağın volkanına düşmüş küçücük karınca 
O da bir can, o da bir aşk, yanarmış kendi harınca 
Bir zerreyi vatan bilip, uğruna can verince 
Huzurunda secde eder, şahadete ermeyen baş 
* 
*** 
* 
Hüzün, yüzünden okunur Maria’nın 
Ağır ağır yaklaşır Mevlit’e 
Tutulur nutku 
Lal olur dili 
Yine de 
Eğilir kulağına Mevlit’in 
Fısıldayarak; 
“Bugün ayağını kesmek için gelecekler! Ayağın, kesilecek kadar kötü değil, sakın kestirme! 
Heyet geldiğinde bana sert bir tokat at, belki o zaman sana kızarlar ve ayağını kesmezler” 
der. 
Her şey Maria’nın dediği gibi olur.  Biraz da can telaşından olsa gerek, Mevlit sert vurur 
Maria’nın suratına. Oluk gibi kan boşanır kızcağızdan. Buna kızan Hekimler; “Geber Türko” 
deyip giderler. 
Mevlit iyileşir iyileşmesine ama bir ayağı topal olur. İyileştikten sonra bir domuz çiftliğine 
çoban olarak gönderilir. 
Çobanlık yaptığı sırada sürüden uzaklaşmak isteyen domuza taş atar! Olacak ya domuzun 
ayağı kırılır! Ceza olarak çalışması için kömür ocağına gönderilir. 
Bir sabah Yunanlıları siyah elbiseler içerisinde görünce önce şaşırır Mevlit ve nedenini sorar. 
“Bu siyahlar yas giysisi. Biz savaşı kaybettik yas tutuyoruz” derler. 
 
 
Ülkeler arası esir değişir 
Hazırlanır 



Dönmek için anasına, karısına 
Özlemiştir Ayşe’sini 
İçi içine sığmaz 
Uykusu düzeni heyecana karışır 
Oturur çocuklar gibi yuvalanır Mevlit 
Tutamaz sevinç gözyaşlarını 
Döker oracıkta boncuk boncuk 
Yetişir Maria 
Heyecanını, sevincini paylaşmaya 
Diz çöker önüne yalvarır Mevlit’e 
 
Güzellik, dipsiz kuyu da olsa 
Hayalleri, özlemleri hapsedemez 
Durdurur zamanı 
Sınır tanımaz 
Maria’nın hıçkırışları, yalvarmaları 
Gözleri kapalı 
Bir kaktüsle dans etmek gibi 
Su gibiydi Maria’nın sesi 
Dayanılmazdı yalvarışları 
Su, şekilden şekle girer 
Yumuşaktır, biçimsizdir 
Ama graniti bile aşındırır 
Yine de 
Asılı kalır Maria’nın çığlıkları 
Aşındırsa da Mevlit’in yüreğini 
Taşı avuçlayıp sıkar elleriyle 
Vurur bağrına 
Açar göğsünü 
Saklar içerisinde bir yerlerine 
Elleriyle sıktığı taşı 
Göz yaşlarıyla 
Veda eder Maria’ya 
Bir daha görmemek üzere… 
 
 
Kavuşur Ayşe’sine 
Kavuşur anası Kel Fadim’e 
Köyüne, köylüsüne 
Ne işi 
Ne de mal, mülkü vardır. 
Adı “Topal Mevlit” olmuştur 
Kimi de alaya almıştır 
“Öte git topal, beri gel topal” 
Dedik ya 
Kapısını çalan şeytan da topaldı 
Topallık Mevlit’e şeytandan mirastı 
 
Yıllar sonra duyar ki 
Bir yasa çıkmış 
“Savaş gazilerine istiklal madalyası ve maaş verilecek” diye 
Adamın adam tuttuğu o günlerde 



Kimi tarla faresi gibi saklanırken düşmandan 
Aldılar istiklal madalyası ve maaşı 
Tekke’li Topal Mevlit 
Elinde bastonu topallaya topallaya 
Tuttu Ilgın’ın yolunu 
Sorar işgüzar memur; 
“Hangi partilisin emmi” diye 
Sorusu ihanet ve gaflet kokar 
Topal mevlit gayri ihtiyari 
“Paşa hazretlerindenim” der 
İşgüzar memur; 
“Emmi, sana paşa hazretleri versin maaşı” der. 
Topal Mevlit döner kapıya kadar gelir 
Kapıda geri dönüp işgüzar memura; 
“Ben Paşa hazretleriyle göğüs göğse düşmana karşı savaştım. 
Senin partiyin başkanı hangi cephede savaşmış? Adını hiç duymadım!” der, kapıyı vurup 
çıkar. 
 
Topal Mevlit 
Yokluk ve yoksulluk içinde 
Bin dokuzyüz seksen dörtte 
Ölür, köyü Tekke’de 
Kimi topal 
Kimi kör Mevlit dedi 
Saysalar sayıca 
Cenazesinde yoktu yirmi yedi! 
Yatar Tekke’nin mezarlığında 
Onurluca, dimdik 
“Toprak vatandır 
Ekmek vatan 
Vatan ekmek 
Vatan toprak 
Vatan yaratandır” diyerek 
 
Yazan: Harun YİĞİT 
 
HarunYigit 
 

“ BASKASIN BULMUS ” 

  

Bu gün yar'a gidem dedim, 

O gidip, başkasın bulmuş, 

Canım feda edem dedim, 

O, gülün ele yoldurmuş. 
  

* 

  

Ayak biraz sendelendi, 

Bir an, gözlerim nemlendi, 

İçime derdim demlendi, 

Elim attım, gözüm dolmuş. 



* 

Diktim gözümü gözüne, 

Demedim birşey yüzüne, 

Vurdum yumruğu özüme, 

Sebebi paraymış pulmuş. 

* 

Atıldığımı anladım, 

Satıldığımı anladım, 

Sonra ölmek planladım, 
Baktım oda çıkmaz yolmuş. 

* 

Açık olsun yolun dedim, 

Güller açsın gülün dedim,  

Al duvağın telin dedim, 

Dedim zaten olan olmuş. 

* 

Vay Garibim yan boşuna, 

Geldin feleğin tuşuna, 

Yine kaldın tek başına, 
Baktım olan bana olmuş. 

* 

Gaziantepli Garip Mustafa Yalçınkaya. 

 

 
“ TİTRE KENDİNE DÖN!.. ” 
  
Yıllar yenilendikçe biz neden eskiyoruz?  
Durdurun seneleri, dünyadan inecek var.  
Batı emir veriyor, yiyoruz içiyoruz;  
Yanlışlık var bu işte, yine biz ettik zarar,  



Bir yer var ki hiç doymaz, onları besliyoruz.  
 
Muayyen zamanlara öyle yöneltildik ki;  
Peygamberi unuttuk, haçlıya tapar olduk.  
Noel'in şerefine aktı tonlarca içki,  
Yabancı her kültürü başüstü yapar olduk;  
AB modası şimdi fistanımıza biçki.  
 
Yanlışta ısrarcıyız, komleks üstüne komleks,  
Bu buğulu gözlerle açları kim görecek?  
Bir sürü çılgın insan, vicdanları olmuş eks,  
Gün gelir döner devran, seni kim gözetecek?  
Doğum sancısına denk beklenen millî refleks.  
 
Devlet bana yabancı, sefahata yakın dost,  
Sarhoş otolarının başında bekler polis.  
Hangisinin derisi millete oluyor post?  
Rüşvet, vergi kaçağı, karakteri muhteris;  
Haram yemede önde, yedirmez elinden tost.  
 
Böyle sürüyor bizde derin Batılılaşma,  
Çabuk aktarılmalı başımıza aklımız!  
Kimden vasiyet kaldı bilmem bunca yaklaşma?  
Artık kel görünüyor, dışa vurdu saklımız.  
Mllî ruh alevlensin, sinsin bu farklılaşma...  
 
Bu öyle bir gidiş ki; gözükmüyor arka ön,  
Kimlik yok akıllarda, tarihi sildi biri.  
İçim dışım sarıldı, nerde gidilecek yön?  
Önümüze sürüldü senin diye el kiri;  
Çıkış yine sendedir, titre de kendine dön! ..  
 
05.01.2014 Fatih-İST.   Enver Özçağlayan 

 



 
“ Bir Hilal Uğruna ” 
Vatan toprağına düşman üşüşmüş. 
Bir hilal uğruna güneşler batar. 
Kınalı kuzular sıraya düşmüş.  
Bir hilal uğruna güneşler batar. 
 
Destanlar yazarak yiğitcesine 
Kalkan oldu yurda çelikten sine 
Girmeyip düşmanın kurt kafesine. 
Bir hilal uğruna güneşler batar. 
 
Kimi şarktan geldi kimisi garptan. 
Öyle bir vahşet ki eser yok harpten. 
Yare koşar gibi atlayıp sarptan. 
Bir hilal uğruna güneşler batar. 
 
Arıburnu Anzak askeri doldu 
İstiklal ya ölüm tek çıkar yoldu 
Mehmed’im vatana can siper oldu. 
Bir hilal uğruna güneşler batar. 
 
Seddülbahir sınır geçit yok dedi. 
Bir karış toprağı bile vermedi. 
Gelibolu artık onun mabedi 
Bir hilal uğruna güneşler batar. 
 
Bahşi şühedadan şefaat diler 
Düşmanlar yurduma hala diş biler. 
Akar göz yaşlarım şimdi kim siler. 



Bir hilal uğruna güneşler batar. 
  
Adem Çoban 
 
BAHŞİ 
 

“ yeniden ” 
 
sular durulmadan gel 
ruhundaki fırtına dinmeden
dinmeden içinden geçen 
nehirlerin çağıltısı 
gel Yeniden  
  
havaya suya ve toprağa 
yüzlerce cemre gibi düşen 
bahar gibi aniden ve içten 
çocuğu gülümseten sevinçten
kırışık bir yüzü  
tebessüm ettiren hiçten 
onlarca kez ölüp de 
yüzlerce dirilen  beden  
ibrahim’e damla taşıyan 
mübarek karınca misali 
gel yeniden 
  
her yenide 
öncesinden daha güçlü 

 

ruhundaki fırtına dinmeden  

 
  

çocuğu gülümseten sevinçten 

 



daha da fazla sevilen 
daha öfkeli ve deliren 
hayyam’ın aşkına ithafen 
hallac gibi yüzülmeden 
Hakk'ı bilerek ve 
hakkını vererek 
yeniden 
sular durulmadan  
ruhundaki fırtına dinmeden
dinmeden içinden geçen 
nehirlerin çağıltısı  
gel Yeniden. 
  
  
Mehmet Cafer 

 

“ O BANA ÖZEL ” 
 
Seni özlemek mi? O, bana özel.
Hasretin ateşi,  közümde saklı.

 

ruhundaki fırtına dinmeden 

eni özlemek mi? O, bana özel. 
közümde saklı. 

 



Seni izlemek mi? O, daha güzel. 
Hayalin gitmiyor, gözümde saklı. 
 
 
 
Bu yürek, seninle atıyor, bil ki… 
Aşkını düşünmek yetiyor, bil ki… 
İnan, bu sözlerim yalan değil ki… 
Sana olan sevdam, sözümde saklı. 
 
 
 
Bahtiyar olayım; koş, bana gel de. 
Gözlerim kapansın; yanımda ol da. 
Mutlu olayım yar; yüzüme gül de. 
Bana gülüşlerin, nazımda saklı. 
 
 
 
Bahtıma düşenler, özlemin oldu. 
Yolunu bekledim, bir ömür doldu. 
Umut çiçeklerim açmadı, soldu. 
Firdevsi baharlar özümde saklı. 
 
 
 
Hicranın kavurdu; yangınım bitsin. 
Dön, gel artık; yeter, ocağım tütsün! 
Elemim, silinsin yok olup gitsin… 
Sana gülüşlerim, yüzümde saklı. 
 
 
 
Hülvani BAŞTUĞ (yorgun şair) 
04/01/2013 



 
“ Çok Eski Bir Şiir ” 
çok eski bir şiir sararmış mahsun 
bir kapı girişi,bir ayna bir el 
şimdi bir sehpada öylece durur 
yağmurdan bir biblo ve mumluk ince 
bir kapı girişi,bir ayna ,bir el 
sen mutsuzsun diye gecede durur 
çok eski bir şiir,sararmış mahsun 
 
 
sahi neydi bitmek bilmez konçerto 
sahi ben mi çerçeveler dolusu? 
vedanın o bitmez acısından çok 
sonbahar olmanın verdiği acı 
bir gitar,bir hüzün işte rodrigo 
sahi neydi bitmek bilmez konçerto 
 
kırlangıç yankısı ikindilerde 
toroslarda yağmur ve gökkuşağı 
bulutlar vedanın en derininde 
kutupların kutbu en derinimde 
bir balkon akşamı yalnız yıldızlar 
kayan bir hakikat yüreğim sızlar 
hep tekrarda bir melodi dillerde 
kırlangıç yankısı ikindilerde 
 
bir bağlama babamın ellerinden mi 
hicrana bir makam tellerinden mi 
sen mutsuzsun diye mihraplar kara 
sen mutsuzsun diye mızraplar kara 
sen mutsuzsun diye açılan yara 
t/ellerindenmi 
ben mi ...yanıyorum...ölüm mü...ten mi 



bir bağlama babamın ellerinden mi 
 
sevgisiz bir yürek gördünmü sen hiç 
suda yıkanır mı hiç ay ışığı 
bizim gördüğümüz ne ay ışığı? 
çok eski bir şiir bahçende şu dem 
aç o pencereni mehtapta bu dem 
yıldızsız bir gece gördünmü sen hiç 
güneşsiz bir mezar duasız bir hiç 
sevgisiz bir yürek gördün mü sen hiç 
 
yalnız bir bülbülün gülsüz bahçesi 
açılan kapılar ve kahkahalar 
bir merdiven girişi ve ayak sesi 
çok eski bir şiir gül ve gecede 
leylak kokuları , mumlar ve şölen 
yeşil bir trençkot ,ah basamaklar 
mumlarla ışıyan sevinçle dolan 
sen mutsuzsun diye geldiler dile 
bomboş gökyüzünün bulutsuz resmi 
yalnız bir bülbülün gülsüz bahçesi  
 
çok eski bir şiir ...nehir ve zehir... 
 
 aysegulaskimkaragoz 

 

 
“ Demek ki Aşkmış Yakan ” 
  
  



Anasını satarım, ben bu aşk i l l e t i n i n!  
Matah bir şeymiş gibi herkes düşmüş peşine!  
Z ı r n ı k aklı var ise şu a ş ı k milletinin...  
Aşk güzelmiş de bunca, gözyaşının işi ne?  
 
Ben aşk nedir bilmezdim, öğrendim bivefadan!  
Gülmedim bir kez olsun, çektiklerim cefadan...  
Bir kez de ben gülseydim n'olurdu bir defadan?  
Madem aşk çok güzel de, onca mağdur kişi ne?  
 
Şimdi ben yanıyorum, hem yağlı çıra gibi!  
Yangın bir büyüdü ki, tuttu kalbimin dibi...  
Aramaya ne hacet, aşk bütün müsebbibi!  
Hiç yardım eden yok mu, bu yolun çıkışı ne?  
 
Hicran, hüsran diyerek düşünüp de durmaktan,  
Duldalarda yatıp da, hep başıma vurmaktan...  
Aşk ateşinde her gün gönlümü kavurmaktan  
Şaşırdım, şu kalbimin böyle diz çöküşü ne?  
 
.....  
 
Oysa insan sevince yanaklarda gül açar...  
Gözlerinin önünden yarin hayali geçer!  
Yani, sevince böyle kalınıyorsa naçar;  
Demek ki aşkmış yakan, düşürüp ateşine...  
 
Antalya-2014/01  
 
TDK:  
 
illet: hastalık ya da hastalık derecesine varan alışkanlık...  
bivefa: sevgisine bağlı olmayan, vefasız...  
cefa: zulüm, eziyet, çile...  
mağdur: haksızlığa uğramış, kıygın...  
zırnık: her hangi bir şeyin işe yaramaz en küçük parçası.  
 
halilşakir 
 
 
Necati OCAKCI - 11.01.2014 20:11  
Kurgu, giriş, gelişme ve sucuyla, teme olarak bir bütünü işleme açısından kutluyorum çok güzel heceni dostu. 
Karşı olduğum kısımları var. Aşk konusunda eğer içinden söylüyorsan şiirinde aşka karşı olma gibi bir tavır var. Aşk 
olmasaydı Adem ile Havva yaratılmazdı. Dünya yaratılmazdı belki de. var ki çekiliyor. Çekiliyor ki, varlığı önemli. 
Keşke aşkı sevgiye, sevgiyi de muhabbete, muhabbeti de,; saygı ve hürmet çerçevesine oturtabilseydi. selam ve 
sevgilerimle dostum. 

mustafaceylan - 10.01.2014 16:14 Yorumumu Düzenle 
Vayyyy!!.  
 
Aşktır sınırları yok eden, aşktır dağları düz eden, aşktır Taşçıoğlu'nu halil eden... Bir Halil oluş ki, yanar yakılır 
çöller boyunca, deli kuşlar gibi havalanır, teli turna gibi düşer yâr yoluna.  
 
Halilin hâlini ancak hâl ehli anlar mirim. Hâl ehli olmayan varsın Antalya' nın yıkılan eski hal sahasına dikilen 
binada konçerto dinlesin isterse. Halden hale girişine bakın şiirin. Şair düştükçe halden hale, şiir aşkın rengine 



boyanıveriyor; hayretim ona işte... 
 
Halil'in şakirdlerinden olsak, tutunsak eteğine, üflese sevda rüzgârıyla, sonsuzluk kanatlarını takınmamızı sağlasa, 
tecrübesinden istifade etsek suz-i dilara faslından diyoruz demesine de aşk yokuşunda gölgesine bile varamıyoruz. 
Şu dile, şu içten söyleyişe ve bize öğüdüne bakın dostlar : 
 
"Anasını satarım, ben bu aşk i l l e t i n i n!  
Matah bir şeymiş gibi herkes düşmüş peşine!  
Z ı r n ı k aklı var ise şu a ş ı k milletinin...  
Aşk güzelmiş de bunca, gözyaşının işi ne?" 
 
* 
Helal olsun sana üstadım... 
Tebrikler, teşekkürler... 

 
 
“ VAY BABOOO ” 
  
Bizim köyde eli kalem tutanlar, 
Uyuz uykusuna yatıyor bugün. 
Memleketi yalayıp da yutanlar, 
Ortalık da cirit  atıyor bugün. 
  
Kulak verin vatandaşın sesine, 
Bir  göz atın siyasetin süsüne. 
Vatan parçalanmış kimin nesine, 
Demokrasi matem tutuyor bugün. 
  
Boz sıpalar yayılırken  nahırda, 
Koca öküz çifte atar ahırda. 
Seyis sarhoş olmuş  şimdi kahırda, 
Katırlar yuları yutuyor bugün. 
  
Ayaz’ım kalemi aldım elime, 
Yazacağım ancak  üç beş kelime. 
Boş ver diyemedim ülke haline; 
Dengesizlik diken,  batıyor bugün. 
  
  
 Ahmet AYAZ 



 
“ EY NEY ” 
 
Bir ben mi çağlarım ey gönül 
Bir ben mi ağlarım 
Şu gök kubbeye ulaşırsa ahım 



Yarab bir ben mi 
Aşk, aşk diye yanarım 
Bilinmez bir âleme açılsa gözüm 
Görmüyorsa kapalıysa gönlüm 
Keşfedilmemiş bir hazinenin ihtirasında 
Bir ben mi göremem bir ben mi körüm. 
  
Ey soluğum da titreyen ney! 
Sönse ateşi savrulsa külü 
Şu aşk denen korun 
Kaç ölümlü verecek hesabını ahir hayatın 
Kurtulduysa zincirleri hayânın 
Dağıldıysa ummana öfke kin zulüm 
Ağla inle ey ney! 
Duyur sesinde hüznümü susarsan üzülürüm 
Yarab bir ben mi perişan olur 
Bir ben mi ölürüm. 
  
Öyle bir huşu yayılmalı ki sanrıma 
Cenneti tasavvur etmeli ancak 
Uyansa bütün canlar gecenin ortasında 
En ağır taş olur vebal günahlar kara 
Yarab bir ben mi aksak yürürüm sırata 
Gül açsa siyaha hatta koksa 
Bir fani soluğunda manayı üflese 
Durma çal ney nefes nefese 
Sonunda geldiğim toprağa 
Yarab bir ben mi döner 
Bir ben mi gömülürüm. 
  
  
Ş.AYDOĞAN / GÜLCENAZ 

 

“ Ama Olsun Gözlerim ” 
Bir andım var dostlarım, benimle yaşayacak 
Dumanlı havalarda, çakalları unutma 
Kurt sürüye dalınca, yükü kim taşıyacak? 
Aksak Timur olurum, tutmasa da dizlerim 
Ne gördüysem yazmazsam, ama olsun gözlerim 
  
Kötü, çirkin, güzeli, bir tutup ayırmazsam 
Haksızın karşısında, haklıyı kayırmazsam 
İmkânımca yetimi, fakiri doyurmazsam 
Duymayan kulaklara, küpe olsun sözlerim 
Ne gördüysem yazmazsam, ama olsun gözlerim. 
  
Yolsuz ile hırsızı, kim korursa kahrolsun 
El emeği değilse, sofrasında zehrolsun 
Bu dünyada bulmazsa, ahiretinde bulsun 
Aşikâr olmayanı, ne saklar ne gizlerim 
Ne gördüysem yazmazsam, ama olsun gözlerim. 



  
Vallahi ayırt etmem, akrabayla hısımı 
Bir çuvala koyarım, bütün ile kısımı 
Babam bile haksızsa, esirgerim yasımı 
On ikiden hedefi, nişan alıp, gezlerim 
Ne gördüysem yazmazsam, ama olsun gözlerim. 
  
Günahtan arî sanma, elbet kulum, insanım 
Yaratılış gereği, hata ile nisyanım 
Nefsim için olmazsa, haksızlığa isyanım 
Fırtınayla karışık, Kış’a dönsün Güz’lerim 
Ne gördüysem yazmazsam, ama olsun gözlerim. 
  
Nadimî’yim, partisiz, namı diğer deliyim 
En sağından soluna, her görüşün eliyim 
Köroğlu’yla Ayvaz’ın, zorlu Çamlıbel’iyim 
Hak namına hakikati, adım- adım izlerim 
Ne gördüysem yazmazsam, ama olsun gözlerim. 
  
                                 Necati OCAKCI 
                                     09.01.2014 
                                   ANTALYA 

 

“ KLASİK DURUŞ ” 
Hayatımda çamur atmadım asla!  
Yaşadığım toplumun bir ferdine  
Zâlimlere alkış tutmadım asla!  
Ortak oldum mazlumların derdine  
       Özümden yanmakta kusur etmedim  
 
Tezâhür edince olgunluk şekli  
Küçükleri koydum kendi yerime  
Farklı pencereden baktım sürekli  
Nezâket gereği büyüklerime  
       İhtiram sunmakta kusur etmedim  
  
“Seçkin”lerin semiz katırı için  
Sürmedim eşeği kurdun önüne  
Geleceğin basit hatırı için  
Gitmedim, geçmişi inkâr yönüne  
       Ceddimi anmakta kusur etmedim  
 
Gözden, gösterişten kaçtığım halde  
Çektim üzerime olanca hıncı  
Yükselişe kanat açtığım halde  
Yükseklerde gördüm alçak basıncı  
       Engine konmakta kusur etmedim  
 
Meylim vardır cömertlerin safına  
Cimrilerdir esas nefret duyduğum  
Hırsla, azgın nefsin tam hilâfına  



Kanaat aşıdır yiyip doyduğum  
       Çok şükür kanmakta kusur etmedim  
  
Alnım ak, başım dik Hakkın katında  
Böyle girmek istiyorum mezara  
Despotların devr-i saltanatında  
Sezar’ın hakkını verdim Sezar’a  
       Asil davranmakta kusur etmedim  
 
            Ahmet Süreyya DURNA 
Aksakal - 11.01.2014 15:19  
   Aslında bu klasik duruş hep doğru istikamettir muhterem Ahmet Bey. Bu durumu güzel 
şiirinizle bir insana-bizim insanımıza yakışan bir tavır olarak sergilemişsiniz. Gerçek olan; bu 
tavrın dünyada mütegallibeye mahkûmiyet ve mağduriyet, ancak Hakk'a ve ahirete karşı 
merbudiyet olduğunu anlayarak biçimlenmedir. Yoksa adamı-insanı rezil, zelil etmekten başka 
bir işe yaramaz. Yazdıklarınızı anlayarak yaşayanlar kendisini biçimlendirirken; insanlığı da, 
dünyayı da biçimlendirirler. Anlayamayanlara da yazıklar olsun ki onlar ezilmenin 
mahkûmudurlar. Tebriklerle, sağlık dileklerimle...Enver Özçağlayan (Aksakal) 

“ ADINLA EŞ ” 
 
Sevgi adınla eş!  
Son ana kadar sakladım bu duyguyu.  
Daha dün gibi yıllar öncesi,  
Üzerimde hala son anın sarhoşluğu.  
 
Oysa bir imkansızı başarmış,  
Bir bakışınla tatmıştım mutluluğu.  
Hayatımda ilk defa gerçekten sevmiştim.  
İlk defa sevildiğimi hissetmiş;  
İlk defa gözlerinde bulmuştum, bana uzak huzuru.  
 
Şimdi yoksun!  
Gül kurusu akşamlarda yazılır sana,  
Kıyısından köşesinden hasret akan nesirler.  
Hece hece, satır satır  
Mısralarca gözlerin yüklü şiirler.  
Bir ses duyulur tenhalığında zamanın.  
Derler bana:  
………………………………”Bir bakışla bulduğun mutluluğun yok artık.  
……………………………… Bir imkansız aşktı o, sana hicran çok artık.  
……………………………… Bir masaldı o günler, bir zaman yanılgısı;  
……………………………… Sana uzak düşleri, çıkar bir bir yak artık.”  
 
Daha neler? Yok artık!  
 
Gül adınla eş!  
Gülünce, güller açardı yanakların.  
Ellerin kelebek kozası, ipeksi  
Gün batımı kızıllığı dudakların.  
Yıllar öncesiydi: Daha dün gibi hatırlarım.  



Bir imkansızı başarmış,  
Bir yeşil bakışınla tatmıştım mutluluğu.  
 
Şimdi yoksun!  
Yok sınırkentte; ne iklim, ne gün ışığım.  
Prangalı hasretimsin!  
Sürgünüm, hüzünler atlası.  
Sana benzer yüzler.  
Senin silüetin bütün resimler;  
Bütün şarkılar, münhasıran dizeler.  
Bir hıçkırık tufanı dökülür dilimden,  
……………Ağlarım………  
Derim:……………………”Bir zümrüt bakışınla açıldı gonca güller.  
……………………………Bir sevgi tohumuydu, içime ekti eller.  
……………………………Bir hayal değildin sen, bir yanılgı hiç değil;  
……………………………İmkansızı başardım, içimde aşktan seller.”  
 
 
Bir bakışınla bulmuştum mutluluğu.  
Şimdi yoksun!  
Kaybettim, bütün benliğimle sende bulduğum huzuru.  
 
 
Şiir Türü: Gülce-Buluşma 
  
 

Yusuf Bozan 
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