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“ Dünya Üç Beş Gün ” 
  
Ben ki haktan yanayım anlamam hile hurda 
Madem ki anlamazdın ne işin vardı burda 
  
Dünya denen merhale üçbeş günden ibaret 
Rabbe ulaşmak için insan ol biraz sabret 
  
 
İnanki hiç kimseye kalmadı malı mülkü 
İnsanı kurtaramaz batıl inanç ve ülkü 
  
Edep arşı alada inmiyor aramıza 
Allah gibi tapmışız cepdeki paramıza 
  
Sandı ki bu güzellik daim bizde kalacak 
Uzanınca toprağa yılan hisse alacak 
  
Sureti haktan gelen bir gün ona dönecek 
Parlayan o gözlerin bir mum gibi sönecek 
  
Kıyamet sonrasında mizanlar kurulacak 
Dünyadaki yaptığın herşeyden sorulacak 
  
Yoksullara el uzat yetimlere yardım et 
Allah’ın karşısına ellerin dopdolu git 
  
İnsan olup pirlerle oturmalısın kardeş 
Cennetini dünyadan götürmelisin kardeş 
  
Sakın şüpheye düşüp imanını yok etme 
Cennet yolu gözlerken cehennemi hak etme 
  
Muhsin Aktaş 
Mizabi 
 
“ ŞİMDİ UÇMAK VARDI YA* ” 



 
Şimdi uçmak vardı ya ufkun ötelerine...  
Okları doğrultmayın günün Dante’lerine  
Hayalimdir uçuşlar geçmişimden yadigâr  
Vursam kanatlarımı erim ötelerine...  
 
Tahayyül ortak nokta, herkesin yolu özel  
Bu değişmez bir kural, ne ati, ne de ezel  
Bilinmez ufuklara gönlün çizdiği rota  
Kimine hedef açar, kimine olur gazel  
 
Tarihe damgasını vurur öncü olanlar  
Mesafe kat ediyor kendine pay alanlar  
Varmasa da hedefe, o yolda ilerliyor  
Doğruları derc edip yanlışları salanlar  
 
Anlamadan reddetmek reva mı övüncüne  
Görmezsen hakikati, şerh düşer kıvancına  
Bahşedildi ezelden o derin muhakeme  
Her kıssadan bir hisse düşmeli inancına  
... 
 
Sınırsız ütopyalar zihinlerde yer bulsa  
Zamandan geleceğe ilham veren iz kalsa  
Açılsa bir pencere fi tarihe bakılsa  
Hayalimde kurduğum hatlar bir-bir çekilse  
Gelecek; günümüze geçmişten haber salsa  
İstenilen zamana yolculuk mümkün olsa...  
...  
7 MAYIS 2012  
Metanet Yazıcı 

 



 
“ GAMLIYIM ” 
GAMLIYIM 
  
Çarkı felek hüzzam çalar, gam çalar… 
Hüzünlerde yüzüyorum… Gamlıyım. 
Bazen elem, bazen neş’e dem çalar; 
Efkârımdan yazıyorum… Gamlıyım.. 
  
Bir günümde dört mevsimi yaşarım… 
Baharlara hasret kaldım, şaşarım. 
Kader önden, ben arkadan koşarım. 
Tundan tuna geziyorum… Gamlıyım.. 
 
Hasret ektim dağlarıma… Neyleyim? 
Hüzün biçtim… Kimlere, ne söyleyim? 
Çaresizim doğuştan ben… Böyleyim. 
Tatlı candan beziyorum… Gamlıyım. 
  
Kara yazmış alnımdaki yazımı… 
Bir gün olsun güldürmedi yüzümü. 
Kış eyledi baharımı, yazımı.. 
Bu feleğe kızıyorum… Gamlıyım. 
  
El rampada; ben, düzlerde çaresiz… 
Günüm geçmez oldu dertsiz, yarasız. 
Derman deyin… Olun derde çare; siz! 
Makberimi kazıyorum… Gamlıyım. 
  



Hülvani BAŞTUĞ (yorgun şair) 
05/01/2013 

 

 
“ EFKAR MASASI!.. ” 
Halimden anlamıyor, ne gözlerim, ne yaşım; 
Selamı kesti çoktan, ahbabım, arkadaşım… 
Aynalar da sonunda bakmaz oldu yüzüme; 
Bunca yıllık dostumdu, inanmıyor sözüme… 
  
Bana beni anlatma, geçti artık o fasıl; 
Suretinden habersiz, keyif sürer her asıl… 
Firar eden aklımı bulmaya yemin ettim; 
Resimlerde gördüğün neş’emi de kaybettim… 
  
Demir aldı kederler, yanağımdan akarak; 
Gidenler el salladı, kalanlara bakarak.. 
Boyun eğdim duyunca hayırsız kararını; 
Gözlerinden okudum, aşkımın inkârını… 
  
Yarı ayık kadehler dert dinlerken masada; 
Adın vardı vefâsız, çektiğim her tasada… 
Bitmeyen hecelerdi, hep sen diye başlanan; 
Suçlarını affedip günahımdı taşlanan… 
  
Dinle çalan şarkıyı, dinle de adın batsın; 
Nakarat mısraları, taş kalbini kanatsın… 
İşte efkâr masası, yine keder, yine gam; 
Unutmak istiyorum sensizliği bu akşam!.. 
  
Ali ALTINLI – 01/02/2013 
Saat: 00:41 

 



 
“ BU AKŞAM ” 
  
Hava yavaş yavaş karardı yine 
Hüzüne boyandı etraf bu akşam. 
İnsanlar giderken bir bir evine 
İçimdeki hisler tuhaf bu akşam. 
  
Kimseler kalmamış köşe bucakta 
Sanki bir ben varım koca sokakta 
Gündüzün hayali şimdi uzakta 
Siyaha döndü her taraf bu akşam. 
  
Amaçsız gözlerde boşluk sureti 
Mekânı sarıyor zaman kasveti 
Söylenen sözlerin doldu müddeti 
Kelimeler laf-ü güzaf bu akşam. 
  
Yalnızlık boşluğa açılan hanmış 
Kimsesiz odada geçen zamanmış 
Keder masasında efkâr donanmış 
Adımın ilk harfi paraf bu akşam. 
  
Hüzün soluyorum her bir nefeste 
İlham arıyorum duyduğum seste 
İşte yine çalan bir garip beste 
Tüm şarkılar bana ithaf bu akşam. 
 
Şimdi bir kıyamet koptu kopacak 
Gökten kor yağıyor, yeryüzü sıcak 
Mahşerin sorgusu böyledir ancak 
Girdiğim her ortam Araf bu akşam. 
  
Bir çileye bin dert katar yüreğim 
Kendini ateşe atar yüreğim 



Doğruyu yanlışa satar yüreğim 
Vicdanda kalmadı insaf bu akşam. 
  
Gerçekler yüzeyde, hayaller derin 
Altı da, üstü de karıştı yerin 
Yarım kalmış bir mey varsa getirin 
Bitmemiş her şişe israf bu akşam. 
  
Gecenin koynunda eser fırtına 
Savrulur giderim hüzün yurduna 
Vebali yükledim şerrin sırtına 
Günahım tövbeden muaf bu akşam. 
  
Kim bilir, belaya bulaşacağım 
Belki kötülüğe alışacağım 
Bilemem nereye ulaşacağım 
Rabbimden dileğim bir af bu akşam. 
  
                 EMİN ZEYBEK 
  
              Ocak 2011 Bursa 

 

“ ANADOLUM ” 
  
Ne zaman seni anlatmaya kalksam 
Yüreğimi söker alırsın yerinden 
Böleriz ortadan yarısı sen yarısı ben 
Ben Anadolu olurum sen de ben 
İşte bundandır toprağıma tutkunluğum 
İlkyazın çiçeklenişi gibi inanışım bundandır 
Hani gecenin urganı kopar da söker ya şafak 
Hani ansızın çıkıverir kuşlar ortaya 
Bir şeyler gürül gürül akar şuramda 
Bir şeyler yanar alev alev 
Deli olurum sevincimden 
Bırak artık beni 
Bir söğüt gölgesine bırak 
Sürgün sularına yosunlu oluklarına bırak 
Yaşamak odur işte 
Çırpınan yürekte can nefeste seni yaşamak 
  
Bazen bir bulut gölgesinde 
Alıp başımı gittiğim olur uzak diyarlara 
Sevda uğruna geçim kavgası uğruna 
Özlemin takılır gelir her seferinde ayaklarıma 
Oturup güllerden mevsimler yaparım 
Kırk ikindilerle sularım 
Sesimin mavisinde uçururum kuşları 
Ceviz yeşiline çam yeşiline dikerim umutları 
Şu kadar gücenmişlik yok sana inan 
Bulamasam da çocukluğumu koyduğum yerde  



Özlesem de gençliğimi zaman zaman 
  
Bilirim çünkü ne rüzgâr eser kendiliğinden 
Ne de fırtına diner sebepsiz 
Şu yaşam savaşında şu geçim derdinde 
Şu can korkusunda elde avuçta kalanla 
Sevmek var ya seni sevmek  
Yepyeni umutlarla 
  
Karanlığın ötesinde gördüm 
Ben hep seni 
Dilsiz dualarımda sen vardın 
En içli türkülerimde sen 
Yaşamın kutsal kitabını 
Sende okudum sende yazdım 
Yürekte köz köz hissettim 
  
Dondun 
Zaman zaman gözyaşlarımda 
Yükselen ruhta şahlanan duygularda 
Hep toprak tadındaydın su tadında 
Soludukça havanı kaynadı yüreğim 
Oy Anadolu’m oy 
Gayrı sana ne deyim 
  
İşte aşk işte özlem işte yaşama gücü 
Ve de kucağında ölmek sevinci 
Tanrı’ya yakarış kadar içten 
Tanrı’yı duyarcasına yürekten 
Ve de gözlerim tetikte 
Yüreğim namluya sürülmüş kurşuna benzer 
Bu can buyruğuna verilmiş 
Gerektiği yerde gerektiği zamanda 
Vur emrini sen ver 
Allah aşkına 
Namerdim 
Bu yürek kucağında 
Ölümün tadına varmazsa 
Namerdim 
  
 
Yurdagül Özay 
 
“ BEN YOKSULLUĞUMU ÖZLÜYORUM ” 
  
Umut   ekmek   arası   bir  düş.  
Hayat  verecek bir iksir gibi 
Seni  düşünmek  ve  hissetmek. 
Ve  soluksuz  bir  rüya gibimsin  gecemde. 
Unutulmuş  seslerimle bir köşede 
Bir  esintiye  teslim  olurdu güzelliğin. 



Yaranmaya  geç kalmış  sevgide 
Sıramı  savardım  sevmelerde, 
Sıramı  savardım  düş kurup. 
Bakışlarımızla  ödeşirdik 
Saygı  sanırdık  utanmaları. 
Yüz  kızarmalarına yenik  düşerdi 
Yüreklerdeki  sevdalar. 
 Ben örfümü   özlüyorum. 
  
Bütün yüzlerin gülmediği 
Gecikmiş  bir  ayrılık   
Gecikmiş  bir  sabır 
Yabanıl  dağ  kuşları  yüreğinde 
Ürkek ve  tedirgin. 
Yitirmelerinden  belli  baharlarını. 
Kırılmış  bir  dal ucu  arar 
Konmaya  kendi  yalnızlığına. 
Hani lepiska saçları  çocukluğunun 
Karşılıksız  sevgilerden  çıkardın  yoluma. 
Yaşlandığımızı  bilmezdik  zaman içinde 
Ölümler  çoğalırdı  farkında  olmadan. 
İçlerinde  sevgi  taşıyan 
Bağışlayan  sözler  gülümserdi  dudaklarda. 
Ben senin  feri  kaçmış  mavi gözlerini  görmesem de 
Renksiz  bir  sevginin  ışığı  vuruyordu  gözüme. 
Ölümsüz  dokunuşlardı   
İki okyanus  mavisi  gözlere. 
Sessizdi  eller. 
Çocuk hırçınlığında   
Ve susmayan  ağıtlarda 
Büyüyen  bir  geleceği  taşırdık  
Sevgimizle  suladığımız  yüreklerimizde. 
Ben  çocukluk  aşkımı  özlüyorum 
   
Ne arabam vardı  
Ne villam yatım eskiden. 
Ayakta  kalmaktı  yaşamak  
ölüme  ayak  sürüyüp. 
Sıkımı  askerlerimi öldürecek biri 
Halkımı  düşman  belleyecek. 
Cezası ölümdü be yapanın. 
Hangi  devlet  niye  astınız mı  derdi. 
Onurumuz  vardı  be  eskiden. 
Aslına  dönsün be  ne  varsa 
bir  rüyadan   uyanır gibi. 
Varsın hep  yoksulluğa  yüreğini  aralasın yaşam 
Komşu  gözlerin  kem  bakışlarında bile 
bir mutluluk  vardı be 
Beyazlar  yamalıydı,   çatılar  çaresiz. 
Ne  perişanlıklar  damlardı  yağmurla 
Bir  Anamın  şefkati  vardı 
Kardeşlerimin  güler  yüzü 



Ben  gecekondumu, 
Ben yoksulluğumu özlüyorum. 
 
Ahmet Canbaba 
 
 

 
“ TÜRKÇE GİDERSE TÜRKİYE GİDER ” 
 
 
Tertemizdi bizim topraklarımız,  
Şu ayrık otları bizde hiç yoktu...  
Gördük ki açınca yapraklarımız,  
Aşımız çoktu da, bunca piç yoktu...  
 
Gezerdik hep dere kenarlarında,  
Yatardık asırlık çınarlarında...  
Çimerdik dupduru pınarlarında  
Denizler çoktu da bir tek biç yoktu...  
 
Küçük büyük bilir, sever, sayardık;  
Edepte, erkanda en üst ayardık...  
Bileni her daim başa koyardık;  
Arif, maruf pek çok, hiç bilgiç yoktu...  
 
Kırdılar tazecik dallarımızı,  
Anlamaz olduk hiç dillerimizi...  
Bozdular o canım yollarımızı  



Dillerde köprü var, tek"biriç"yoktu...  
 
Bu kadar değildi hain, hıyanet...  
Dostluk der dururdu din ve diyanet!  
Tahsil isteyince çokluk nihayet;  
Okul pek çoktu da "kembiriç" yoktu...  
 
Konuşur dururduk küçük ve büyük,  
Olmazdı hiç kimse birbirine yük...  
Obruk, barı, tümsek, hendek ve höyük  
Aşardık hepsini fakat güç yoktu...  
 
Otomuz at idi, benzini arpa...  
Giderdik dallara hep çarpa çarpa!  
Ne zaman sararsa işimiz sarpa,  
Höt deyince kaçan ürkek kıç yoktu...  
 
Edep yahu derdik sığınıp Hakka,  
Yürek vardı hem de tam beş yüz okka!  
Olmazdı kimsede men dakka dukka,  
Hakka iman vardı, bir tek suç yoktu...  
 
Biz Halep' de elli arşın atlardık!  
Endazeyle pazen ölçer katlardık...  
Ayak, karış, parmak hep ıspatlardık  
Tüm ölçüler vardı yalnız "inç" yoktu...  
 
İhbarmış, gammazmış, ne de şikayet,  
Halık' tan dilerdik her dem hidayet...  
Almazsa kafalar, basmazsa şayet;  
Söverdik, sayardık ama linç yoktu...  
 
Şimdi dilimize dolup kaldılar,  
Tüm emellerine nail oldular...  
"Hello, by by, yes, no" ile doldular  
Artık çok şey var da hiç bilinç yoktu...  
 
Antalya-2013/08  
 
TDK:  
 
aşı: Yabani veya cinsi adi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya 
yaprak aşısı.  
piç: Ağacın kökünden biten sürgün, aşılanmamış ağaç.  
obruk: Yer altında oluşan göçüğe obruk denir.  
barı: Etrafı surlarla çevrilmiş yer.  
höyük: içinden eski eserler çıkan alçakça toprak tepe.  
endaze: Arşının bez, basma vesaire ölçmeye mahsus küçük cinsi. 
 
halilşakir 
 



 
“ VEFASIZ OLMA ” 
Gönlümden hasrete  süzülüp akma 
Mevsimsiz gül gibi solma sevdiğim 
Beni sensiz koyup el olup  bakma 
Bu kadar vefasız olma sevdiğim 
  
Dertlerim çoğalır feleğim şaşar 
Özlemim sığmıyor gönülden taşar 
 Gitsen de  bir tanem  aşkımız yaşar 
Bu kadar vefasız olma sevdiğim 
  
Yokluğun sarıyor her bir yanımı 
Anılar yakıyor inan canımı 
Geri dön ne olur duy feryadımı 
 Bu kadar vefasız olma sevdiğim 
 
Şafaknur Yalçın 
 



 
“ Güller İçinde ” 
Birisi Gülenay birisi Sevgül, 
Aycagül diline uyar mı gönül? 
Birisi Gülseren biri de Övgül, 
İsmigül diline uyar mı gönül? 
  
Birisi Almagül birisi Şengül, 
Birisi Gülderen birisi Songül, 
Birisi Gülçiçek biri de Bingül, 
Esengül diline uyar mı gönül? 
  
Birisi Tangülü birisi Algül, 
Birisi Yurdagül birisi İlgül, 
Birisi Yazgülü biri de Yılgül, 
Benligül diline uyar mı gönül? 
  
Birisi Gülfidan birisi Aygül, 
Birisi Güleser birisi Saygül, 
Birisi Gülbeyaz biri de Ağgül, 
İncigül diline uyar mı gönül? 
  
Birisi Gülbike birisi İlkgül, 
Birisi Gülveren birisi Akgül, 
Birisi Esergül biri de Tekgül, 
Pembegül diline uyar mı gönül?    



  
Birisi Aygülhan birisi İzgül,    
Birisi Gülhayat birisi Yazgül, 
Birisi Güleray biri de Özgül, 
Lalegül diline uyar mı gönül? 
  
Birisi Gelengül birisi Morgül, 
Birisi Gülbende birisi Birgül, 
Vuslatî Güldermiş biri de Ergül, 
Bengigül diline uyar mı gönül? 
  
 Osman Öcal 

 

“ GİDER ” 
Ben giderim 
Sen gidersin 
O gider!.. 
  
Biz gideriz 
Siz gidersiniz 
Onlar gider!.. 
  
Gün olur 
Bu dünyadan, 
Her gelen gider!.. 
  
  
Kemal DOĞANAY 

 



 
“ Züleyha 1 ” 
 
 
 
Aç cefakâr yüreğim bir daha kapını aç 
Gelen güzeller şahı cennetlik bir huridir. 
Biliyorsun ki sevgi sana her an ihtiyaç 
Âdem'e bahşedilen edalı bir peridir. 
Yeniden gelecekse gelsin hüzünlü matem 
İsterse yakıp yıksın ezâyla dolu sitem 
Bu sana imtihanın yeni bir safhasıdır 
Mevlâ'nın lütfettiği gönül züleyhâsıdır 
Aç cefakâr yüreğim bir daha kapını aç 
Sevgi gönüller için vazgeçilmez ihtiyaç.  
 
Çile huzura gebe bırak artık hicranı 
Aşka susamış beden raks eyleyip oynasın. 
Doğdu artık güneşin sürur sarsın zamanı 
Cemre düşen yüreğim volkan gibi kaynasın. 
Yolculuk var vuslata, ümitli yarınlarım 
Bir nefesi ulaşsa çıldırır yangınlarım  
Acıların ömrümde şimdi müntehasıdır 
Mevlâ'nın lütfettiği gönül züleyhâsıdır 
Çile huzura gebe bırak artık hicranı 
Aydınlansın yeryüzü sürur sarsın zamanı. 
 



Ey gönül dinle beni şu hikmetli sözü duy 
Hebâ olmasın emek bu aşka kıymayasın. 
Bırak karamsarlığı özündeki sese uy 
Sonu hüsran olsa da ahdinden caymayasın. 
Güller açsın bahçende rengi maşuku yakan 
Hicabından kızarıp al al yüzüne bakan 
Huzurun acıları savuran imhasıdır 
Mevlâ'nın lütfettiği gönül züleyhâsıdır 
Ey gönül dinle beni şu hikmetli sözü duy. 
Bırak tedirginliği sinendeki kavle uy. 
 
Her gün kayıplardasın makberdir son durağın 
Ne yapsan ne eylesen gönlünün keyfi kaçık. 
Fütursuz isyanlarla kararıyor şafağın 
Mahpussun bu sevdaya hücresi yarı açık. 
Sohbetine yandığım aşk özümün serveri 
Şu harabe gönlümün şefkatli münevveri 
Kalbimin mihrabının nadide levhasıdır 
Mevlâ'nın lütfettiği gönül züleyhâsıdır 
Her gün kayıplardasın makberdir son durağın. 
Başıboş sevdalarla kararmasın şafağın. 
 
El dokunmamış yakut büyüleyici safir 
Şu aklını başından çekip almaya gelmiş. 
Baht sana gülümsüyor sürur sana misafir 
Aşkın deryalarına canı salmaya gelmiş. 
Cennetler olsun yurdun tükendi artık sabır 
Yıllar yılı geçmedi özlemindeki kahır 
Sana açılan yollar huzur fatihâsıdır  
Mevlâ'nın lütfettiği gönül züleyhâsıdır 
El dokunmamış yakut büyüleyici safir 
Talih sana gülüyor sürur sana misafir. 
 
Yerler gökler kıskansın aşkım rahmet rızalı 
Yârla tanışıklığım nurlu kalubeladan.  
Levh-i mahfuzdan belli kaderimde imzalı 
Sevdama davetiye çıktı arş-ı âlâdan. 
Görsün kör olmuş gözler, duysun sağır kulaklar 
Eğilsin yâr önünde sevda yüklü Buraklar 
Yüreğimin sultanı iffetin dehasıdır 
Mevlâ'nın lütfettiği gönül züleyhâsıdır 
Yerler gökler kıskansın aşkım rahmet rızalı 
And olsun ki kaleme kaderimde imzalı. 
 
Aç cefakâr yüreğim son bir kez kapını aç 
Umutları yeşerten sevda gölün dalgalı. 
Hazanın bu sevginin merhametine muhtaç 
Yaralı gönlün artık bu sevdaya damgalı. 
Firdevs'tendir meyvesi dallarında tûbanın 
Sevgi ile nakışlı erişilmez çabanın 
Şu cennet-ül me'vanın misk-i rayihasıdır 
Mevlâ'nın lütfettiği gönül züleyhâsıdır 



Aç cefakâr yüreğim son bir kez kapını aç 
Yarınlar sevgilinin merhametine muhtaç. 
 
 
17.12.2008 
Menderes OYANIK 

 

 
“ Yüreğinde Boşluk ” 
ikindi yorgunluğuna  
aldırmadan duyduğun erinç 
umudun ardında 
tetikte beklediğini bil 
  
ayın şavkındasın 
yıldızların göz kırparken 
yaz gecelerinin birinde 
gözlerinde özleminle 
  
yanağında pembelik 
dünü çağrıştıran güzellik 
sessiz sedasız dolduğunla 
yüreğimde boşluk 
  
in derinliğinden yerine 
onurlandığın belli 
çalmadın çırpmadın dala 
gölgesi sana da bana da 



  
dolup boşalmadan dilde 
silkelemelisin içini 
toza toprağa karışmadan 
yağmurla sinerken öze 
  
020114denizli 
ozanefe 
 
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. 
 

 

 

 


