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“ BENDEN UZAK OL ” 
Ecelsiz öldürdü sözün beni oy 
Gözlerin ışıksız bakışların el 
Ne idi günahım vurdun soldan ey 
Allah’ıma yakın, benden uzak ol 
  
Bir zamanlar ki yar gönlü güzeldin 
Sevilip severek kalbime geldin 
Ne olduysa caydın ciğerden deldin 
Allah’ıma yakın benden uzak ol 
  
Dört duvar içinde senle ıssızdım 
Ruhumda beslenen acıyla sızdım 
Nasıl sevdim bilmem sana da kızdım 
Allah’ıma yakın benden uzak ol  



  
Karanlık nehrinde görmedim beyaz 
Yıllarca çektirdin almadım bir haz  
Dağların dumanlı iklimin ayaz 
Allah’ıma yakın benden uzak ol 
  
Dermansız biriyim tükendim gayrı 
Dizlerle, gözümün kalmadı hayrı 
Sevginde bitmişim gönlünden ayrı 
Allah’ıma yakın benden uzak ol 
  
İnadın değil mi gülü solduran 
Bağımda efkarlı duman dolduran 
Çile yağmurunda kabir bulduran 
Allah’ıma yakın benden uzak ol 
  
Maskeni düşürdü yüzün sonunda 
Pişman olsan artık yokum yanında 
Bu şiiri bir gün duyduğun anda 
Allah’ıma yakın benden uzak ol 
 
Meryem Aslan 
 

 
“ AŞKLA SANA ” 
Aşkla Sana 
 
********  
 
Pembe yanaklarınla savur gülüşlerini.  
Eteklerindeki karları erit, gönül dağlarımın.  
Senden öncekiler kadar gerçeksin...  
Ruhumun kitâbelerinde kazılı adın.  
Bak!  
Sana uzattım ellerimi.  
.......  
 
Dokun hadi 'tut'!  



Avuçlarında ısınsın, kar yangını parmaklarım.  
 
Halkların kardeşliği:  
................Sen, ben ve içimde yaşadıklarım.  
Aşkla, sana yol alıyor ayaklarım.  
 
Gülüşlerinle dağıt, yanaklarının güllerini.  
Yüzünün gülşeninde kokuna alışsın duyularım.  
Sıyrılıp bulutlarımın griliğinden,  
Vazgeçişlerimin orta yerinde  
Dudaklarıma damladın.  
 
Duy!  
Solgun sarı sayfaları araladım.  
………….İmsak vaktisin kelimelerimin,  
Başlangıcısın duaların.  
 
Sus pus bir gece:  
Duyulmamış,  
Sahipsiz nakaratlar yankılanır,  
Ruhumun tenhalığında.  
Eflâtun bir yalnızlıktır düştüğüm.  
Aklımda nikriz rüyası bakışların.  
 
Gör!  
Sana uzattığım ellerimi.  
Dokun parmaklarıma!  
Avuçlarına aksın, sana adanmış hayatım.  
 
Mevsim kış ayazı.  
Utangaç tebessümlerin ısıtır,  
Karanlığın soğuk buselerini  
Ve demir sürgülerini kapılarımın.  
Sarıl düşlerime! Uykularındasın duygularımın.  
Halkların kardeşliği:  
................Sen, ben ve içimde yaşadıklarım.  
Aşkla, sana yol alır ayaklarım.  
 
 
********  
 
TekilDünyalı/Yusuf Bozan 
 
Yusuf Bozan 
 
 



 
“ An'lar-Anlar ” 
 
  
bazı an'lar demeyeydim  dediğimde 
koca koca insanlar ellerimde inceldiğinde 
her sabah leylakların boynu uzayınca pencereme  
elleri şemsiyeli ve de kravatlı küfürler dizildi boğazıma  
ki ben hep yeni doğmuş gibi bakarım dünyaya 
insanlığın gözlerine doyunca  
hem suyun en saf hali ile temizledim dimağımı 
hem ya kalemden ya dilimden damlar kan 
evvelce de demiş idim yumazlar kanı kanla 
başlangıçlar iki sepete ayrılırlar 
karalar ve daha da karalar 
 
şimdi ya Rab!  
eşref saatine denk gelsin inşallah bu duam 
bana kalp kırmadan gerçeği haykıracak bir dilin varlığını göster 
ve ben kırmadan baharın dallarını uzanıp pencereden 
sütün helal olan kısmıyla nasıl onca düşmanlığı barıştırayım 
bana barıştıran bir maya gönder 
her eli kalemli yada kılıçlı minik kahramancıklar 
elleri nasırlı ve de aç onca zalime nasıl güç yetirecekler 
şehir halkıdır bunlar deyip geçemem 
ve bilmesinler zaten toprağın bağrına düşmeyi 
bilmesinler bozulur tüm simyası ve sihiri 
gölgesi düşer de maazAllah muzadarip eder  
yıkanıldıkça temizlenen nehiri 
o an'lar demeyeydim iyiydi dediğim 



hiç an'ım yoktu benim 
çünkü onlar hep kahramandılar 
şapkaları kara  
kendileri de karaydılar. 
  
 
Mehmet Cafer 

 

 
“ VURGUN YEDİM ” 
 
Çifte vurgun yedim dostlar… Yaktı beni ela göz. 
Erim erim eriyorum… Vay halime, vay benim.. 
Düşlerimle dolaşmışım; çözemedim… Gel de çöz! 
Yıkıntılar altındayım; ziyan benim, zây benim… 
  
Viran oldu gönül köşküm; yıktı beni bir çift söz.. 
İçim yanar, büryan olur; yâr içime koydu köz. 
Alevlerle girift oldum; yanar benden içre öz.. 
Kaderim hep hüzzam çalar… Keman benim, yay benim. 
 
O bakışlar… O gülüşler… İnan aykırı ahte  
Torbadaki yılan çıktı... Göz dikmiş meğer tahta.  
Perma perişanım dostlar…. Bakın bendeki bahta… 
Yolunmuş kazlara döndüm… Ördek benim, toy benim… 
  
Sol yanımdan yaralandım; ben, bu aşka düşeli... 



Cayır cayır şu yüreğim; aşk odunda pişeli.. 
Aşka düşen kim olmuş ki; ben olayım neşeli? 
İki gözüm iki çeşme...Dere benim, çay benim. 
  
Bıyığımda oturmuş yâr, sakalımı yoluyor… 
Nedir bana bu garezi; bilmem, neler oluyor? 
Bir de geçmiş karşıma; bak, pişkin pişkin gülüyor… 
Umurunda değil acı… Sakal benim, tüy benim.. 
  
İşte böyle… Siz siz olun; bir bakışa kanmayın! 
Benim gibi ateşlere düşüp siz de yanmayın! 
Tevessül etmeyin aşka…. Bari, siz aldanmayın! 
Aklımı başımdan aldı… Düğün benim toy benim.. 
  
. 
.Hülvani BAŞTUĞ...(yorgun şair) 
17/12/2013 

 

“ AKŞAMDAN AKŞAMA!.. ” 
 
Yabanım, nerdesin, nasılsın diye; 
Akşamdan akşama sormak farz oldu… 
Efkar sofrasında üç-beş kadehi; 
Akşamdan akşama yormak farz oldu… 
  
Çektiğim yürekte hasret elemi; 
Unuttun hayırsız dilde selamı; 
İsmini bin nazla yazan kalemi; 
Akşamdan akşama kırmak farz oldu… 
  
Gözlerimde hicranını saklayıp; 
Kahır limanına yolcu ekleyip; 
Hayalin başında nöbet bekleyip; 
Akşamdan akşama durmak farz oldu… 
  
Tövbe etsen af gelecek suçuna; 
Tehir etme ayın bilmem kaçına; 
İdam sehpasını bir tel saçına; 
Akşamdan akşama kurmak farz oldu… 
  
Cihana değişmem düşen yaşını; 
Sakın ha karşımda eğme başını; 
Dilimde saklanan mezar taşını; 
Akşamdan akşama kırmak farz oldu… 
  
Hicran çesmesinden iç kana kana; 
Aklımdan zorum var fikrimden yana; 
Emanet bırak git yarayı cana; 
Akşamdan akşama sarmak farz oldu… 
  



Olur olmaz sözlerimi duyduysan; 
Yüreğine başka bir yar koyduysan; 
Günahlara bile bile uyduysan; 
Medet kapısına varmak farz oldu… 
  
Ali ALTINLI – 12/01/2014 
Saat: 09:49 

 

 
“ Yağmur Yıllığı ” 
Ocak çisentileri 
Çiğ de inci kırağı da gümüş 
Demiştin 
Ocak çisentilerinde bir sabah 
Saat: 06.30 
Kırılmış uçurtma ayları 
Ocak süprüntüleri 
Kapımın önlerine dağılan  
Ölü gül yapraklarını topladım 
Geçen yüzyıldan kalan bir dolu yılan ! 
Dediler ki Hayat yok hatıra çok 
Her şey yalan hiçbir şey 
Yok yok... yok yok 
 
şubat anısı 
Bir şubat anısı oldun 
Ne eylüldü ne de temmuz 
Karda izler sen olurdun 
Hava soğuk yüreğim buz… 



Bir şubat anısı oldun 
Bitmez aşkım tek gerçeğim 
Bak avuçlarımda soldun 
Ölme kardelen çiçeğim 
Öl-me… öl-me 
 
Mart küllerinden önce 
Gökyüzüne yuvasız kuşlar çakıldı 
Beni de aldılar yanlarına 
Ruhum uykuya daldı 
ilk insanın gözyaşlarında  
hangimiz bir mart sabahı yıkandık 
ben mi…sen mi… 
Mart yağmurlarında karanlığım 
Hangi aydınlık  
güneşin ilk doğduğu güne götürürdü bizi 
sen mi…ben mi… 
 
Nisan yağmurları 
ıslak bir sokak ortasında 
kırılmış çini bir vazoyum ben 
rengim sesim tıpa tıp 
ve salkım saçak çatılardan 
damlayan yağmursal melodi 
şıp şıp …şıp şıp 
 
mayıs güneşi 
hadi Sokratı karşılayalım yine 
sokak başında göz göze gelmek 
mayıs yağmurlarında bir filozof sesi 
mayısta ne güzel sokratı sevmek…. 
ATATÜRK caddesinde yağmurdaki gün 
Anıt meydanından getirdiğim arapsaçı düğümü çöz 
Gittiğin gün tüm aynalardada parçalandı sokratın yüzü 
Sadece sepya fotoğraflarda  
Güneşten gelen binlerce 
Göz göz… göz göz 
 
Haziran yanığı 
Üfledim 
Üf dedim gül yanıklarına 
Yağmur iplik gibi göründü geçti 
Hafiften bir arabesk dönsün 
Eski pikaptan 
Çocukluğumuzu çıkardık 
Ölmemişim daha… 
Sol yanımda bir kalp sesi 
Tık tık …tık tık 
 
Temmuz gülleri 
Vücudumdaki damarlardan 
Bir harita çıkarabilirim sana 



Her yol yürek 
Her yol yağmur 
Her yol sevgiye çıkacak 
Pir i reisin haritasındayım gizlendim 
Çözemezsin bu sırrı 
İstersen tüm haritaları ve damarlarımı 
Yağmur yangınlarıyla 
Yak yak… yak yak 
 
Ağustos fotoğrafları 
Kirlendim 
Bir ölü edasıyla geldi 
Ağustos fotoğrafları 
bulanık yağmurlar kadar  
makamdır  
bilerek  
 
bir uçurumun  
uçurumunu selamlarım  
gözlerimin pınarından  
dü-şe-rek 
 
bir eylül hatırlıyorum 
sarı montum 
umutlarım 
gökteki o bulutlarım 
ilk aşkım 
ayrılıklarım 
bir eylül hatırlıyorum 
hüzünlü yağmurlar camlarda pus 
sus ne olur tanrılar aşkına sus  
eylül sarısı saçlarımda  
sus sus …sus sus 
 
 
ekim melodileri 
eski bir radyoyum ben 
ya da laterna belki 
yağmurlu uzak bir kentte 
tuvalde bir martı 
denize daireler çiziyor  
demek ki yağmurlar başladı 
bir meydanda hüzün çalan bir gitarist 
gözlerinin siyahından çay içmiştik 
la minör notalara gizlemiş 
ekim yapraklarını 
bir gitar resitali çav bella 
düşüyor damlalarla 
sol la …sol la 
 
kasım sendelemesi 
bir kirpik kırılması 



giderayak angut kuşu çığlığı 
yüreğimde çakılı son bakışın 
rüzgar çanlarını durduramıyorum 
uğulduyor kulaklarım 
(yoksa beni mi andın ) 
çın çın …çın çın 
 
aralık hüznü Şeyda 
son kasımpatılar kalmış saçlarımda 
sigara yanığı fotoğrafları yedik birlikte  
bir balkon kedisi olduğumuz zamanlarda 
şimdi sadece bir ismi sayıklıyorum aşk dan da öte 
senden öte ve her şeyden beride bin ah! 
sana ilâh bana her şey  
la ilahe illallah 
AL-LAH… AL-LAH… 
 
aysegulaskimkaragoz 
 

 
“ KÖRDÜĞÜM ” 
Bir güzele tutuldum, sevdam beter mi beter. 
Kuruldukça kuruldun, benim gönül tahtına. 
Bir bakışın , gülüşün bana bir ömür yeter. 
Vuruldukça vuruldun, hep sen çıktın bahtıma. 
- 
Bir deli dalga gibi kıyılarıma vurdun. 
Akıştıkça akıştın derman oldun yarama. 
Gönül kapımı çalıp, baş köşeye oturdun. 
Yakıştıkça yakıştın, çakmak çaldın çırama. 
- 



 
Benim ile birlikte sen de yanıp yakıldın 
Sıkıştıkça sıkıştın o yüzden bunca isyan 
Bazen de hançer gibi yüreğime çakıldın 
Bakıştıkça bakıştın, yürekte yoktu nisyan 
 
Açtım tüm kapıları aşk olup aşkla dolduk. 
Sokuldukça sokuldun, şenlendi yuvam yurdum. 
Karanlık duvarları yıka yıka biz olduk. 
Yakıldıkça yakıldın , ben de aşk olup durdum. 
 
Bazen bir şiir oldun, okudu cümle alem. 
Süzüldükçe süzüldün kan olup gözlerimden. 
Ben de inanıp durdum, dedim bitmemiş çilem. 
Üzüldükçe üzüldün, aşk kokan sözlerimden . 
 
Böyle geçti onca yıl, anılar yığın yığın, 
Bağlandıkça bağlandın, her şeyin inadına. 
Baktın ki hiç çaren yok, var git bir cana sığın. 
Dağlandıkça dağlandın, erdin mi muradına ? 
 
Derindedir bu yara apansız kanar durur. 
Yoruldukça yorulduk, dizlerini döverken. 
Dosteli’yse sevdiğin korkma, o seni korur. 
Savruldukça savruldukk, böyle deli severken. 
 
dosteli 

 

“ S I Z I ” 
  
Sırtıma çileyi, gamı yükledim,  
Bakıyorum, bütün işler boş, yine.  
Ülkemin üstüne yağmur bekledim.  
Gökten inen tepemize taş, yine.  
 
Hiçbir merhem çare değil derdime.  
Ödenilmez borç yüklenmiş ferdime.  
Kuduz itler ihanette yurduma,  
Ele düştü kazandaki aş, yine.  
 
Seçim olur, sandıklara varılır.  
Yaralarım pare pare yarılır.  
Bir bakarsın yeni meclis kurulur,  
Bulunmaz bir kurtarıcı baş, yine.  
 
Gel de gör Ayazı, gör ne hallerde,  
Dert çekmekten derman bitti kullarda.  
Demokrasi çiçek açtı, dallarda,  
Bizim ele kar yağıyor, kış yine.  



 
YIL.2007  
DOĞDUĞUM GÜNDENBERİ     
  
Ahmet AYAZ 

 

 
“ KANDİLİNİZ MÜBÂREK OLSUN!.. ” 
  
Değil kandil ışıyan; zaman, kandilde nûrdur.  
Kandil ışığı değil; gelen zaman onurdur.  
Kandilleri bırakıp, zamânı kutlayalım  
Bize fayda verecek, zamandaki şuurdur.  
 
Nereden çıktı bilmem; idraksiz kutlamalar  
Nûru bir yana koyup, kaldile atlamalar?  
Kandil mübârek değil, bereket zamandadır,  
Sen, zamânın nûrunda el aç, Allaha yalvar.  
 
Yanlış aldığın niyet, bil ki namazı bozar  
Kalemi oynatanlar, niyete göre yazar  
De ki: Mevlid zamanın mübârek olsun. kâfi,  
Kandili kutlayanlar, ancak boşlukta gezer...  
 
15.06.2012  
Fatih-İST.   Enver Özçağlayan 

 



 
“ SANA UĞURLAR OLSUN ” 
 
Vazgeçmiştim hayattan, terk edip gittin diye...  
Meğer yaşamak için ne çok sebebim varmış!  
Bağırmıştın giderken; “sen artık bittin diye! ”  
Gördüm ki az sadaka ne belalar savarmış...  
 
Uzaklaşınca sanki çok mu iyi anıldın?  
Sandın ki iflah olmam açtığın bu yaradan...  
Her dem olduğu gibi bak yine sen yanıldın!  
Bağışlar mı ki seni yeri göğü Yaradan?  
 
Şimdi, kolaymış gibi unut gitsin diyorsun...  
Bilmem ki unutmanın neresinden başlasam?  
Tutmuş eski günleri hep vaat ediyorsun...  
Düzelir misin seni şeytan sayıp taşlasam?  
 
Ben unuttum diyorum hiç kimse inanmıyor!  
Diyorlar; “O dediğin tüm züğürt tesellisi...”  
Neden eskisi gibi şu sol yanım yanmıyor?  
Bir sebebi olmalı şöyle adı bellisi...  
 
Ne günler geldi geçti sen bu yerden gideli!  
Güneş mi söndü sanki, ortalık mı karardı?  
Hayat devam ediyor söyletme deli, deli!  
Sevgi mi vardı sende, kalsan neye yarardı?  
 
Hep iş işten geçince anlaşılırmış değer...  
Gemi kalktı limandan, sana uğurlar olsun!  
Kızsam da ayrılırken burkulurmuş kalp meğer!  
Bir resmin kaldı bende, o da elimde solsun...  
 
 
Antalya–2012/03 



 
halilşakir 

 

 
“ VEFASI EKSİK YÂRİM ” 

Seni senden çok sevdi belki haddini aştı  
Aşka aşık gönlümü kırmaya mecbur muydun?  
Say ki azgın Fırat’tı kükredi bentten taştı  
Gerilip de önünde durmaya mecbur muydun?  
  
Fırsat verseydin eğer koşar sana gelirdi  
Yürekle secde eder seni kıble bilirdi  
Ver deseydin canımı senin için ölürdü  
Anlamsız soruları sormaya mecbur muydun?  
  
Karardı bak sayende gönlüme inen perde  
Akıl firari atık dolaşmıyor ki serde  
Saray olsa durulmaz istenmediğin yerde  
Gönül otaklarından sürmeye mecbur muydun?  
  
Bir yudum sevgi için diler iken amanı  
Ayları geçirdik de tamda vuslat zamanı  
Çıkarıp da kınından o ihanet kamanı  
Kor yangını sineme vurmaya mecbur muydun?  
  
Yüreği sağır yârim bu acı nasıl diner  
Yaktın ya yüreğimi sanma ki közüm söner  
Etme bulma dünyası gün olur devran döner   
Gönlüne darağacı kurmaya mecbur muydun ? 

 
S.SAMYELİ 



“ Kandil Gecesi ” 
 
Tac edip başıma, nurlu geceyi 
Kandil’in şavkına, baksaydım keşke 
Dilde küfürleşen, cümle heceyi 
Odun niyetine, yaksaydım keşke. 
  
Bereketin feyzi, bitmesin diye 
Kaybolan ümitler, yitmesin diye 
Beni Gayya’lara, itmesin diye 
Cennet vadisine, aksaydım keşke.  
  
Yolunda ağlarken, zikrinle solup 
Gönül heybesine, ha bire dolup 
Kutup yıldızına, nazire olup 
Yıldırımlar gibi, çaksaydım keşke. 
  
Zalimin mazluma; yükü, cezayla 
Kul; kavuşmak ister, bin bir ezayla 
Menzile varırken, kavga nizayla 
Başımı belaya, soksaydım keşke. 
  
Yolunda depremler, yıksa da beni 
Götürüp deliğe, tıksa da beni 
Giyindiğim hırka, sıksa da beni 
Boynuma zinciri, taksaydım keşke. 
  
Dünya nimetini, iste sen nazla 
Ne az ver Allah’ım, ne de çok fazla 
Diz çök de, dua et, derdine sızla 
Yüzümün akıyla, çıksaydım keşke, 
Kandilin şavkına, bakaydım keşke. 
  
                          Necati OCAKCI 
                              20.08.2008 

 



 
“ GÜLİSTAN'A ŞİİR ” 
----Eşime 40.Yıl Armağanı--- 
Gülistan’a gül söyledim gelecek 
Haber salmış “YAR!” kadrimi bilecek 
Gülmez dedikleri yüzüm gülecek 
---Gülistan’a şiir yazdım bilesin 
---Gel dediğim zaman hergün gelesin. 
  
Mısır’da Züleyha Yusuf’u yaktı 
Mecnun Leyla’sını çölde bıraktı 
Dün gece gönlüme bir yıldız aktı 
---Çile çektim bu dünyada bilesin 
---Güller bahçesine sen de gelesin. 
  
Gözlerim ufukta seni arıyor 
Sol yanım ağrıyor, yaram kanıyor 
Beni böyle gören aşık sanıyor 
---Gülce yazıyorum bunu bilesin 
---Darda kaldığım gün hemen gelesin. 
  
Demesem de derdim dağları aşar 
Ayaklarım gitmez gözlerim şaşar 
Acaba dünyada kaç insan yaşar? 
---Bu soruyu çözemedim bilesin 
---Bahar mevsimin de Bir/Sen gelesin. 
  
Gün oldu önüme sofra serdiler 
Bismillah diyerek yemek verdiler 
Yollarıma sanki halı serdiler 
---Sevdamı buraya yazdım bilesin 
---Gönül kapım açık çıkıp gelesin. 



  
Deveci Dağ’ından suyumuz gelir 
Zile Ovası’ndan huyumuz gelir 
Oğuz Boyları’ndan soyumuz gelir 
---Bayram geldi evimize bilesin 
---Dede Korkut gibi Bir/den gelesin. 
  
 DOĞANAY’ım şu dünyada yanmışım 
Kim ne söylediyse ona kanmışım 
Her selam vereni dostum sanmışım 
---Çok yanıldım bu dünyada bilesin 
---Gülistan’a güller ile gelesin 
  
Kemal DOĞANAY 

 
“ Pusu Gözlerin ” 
  
Uzaktan resmini gördüğüm anda 
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
Geceler yastığı sardığım anda 
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
  
Daha doğru dürüst bilmem İl’ini 
Kim bilir belki de kimin gelini 
Düş de seyrederken zülfün telini 
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
  
Ne tandım bildim ne gördüm seni 
Şimdiden ateşler sardı bedeni 
Yanaklar özlerken sıcak buseni 
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
  
Yürek vardı kirpiğine asıldı 
Nabzım küt küt attı sesim kısıldı 
Bilmeden bu işin sonu nasıldı 
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
  
Aşığın kalbinde barınmaz hile 
Tutmadan elini çevirdin küle 
Cansız bir surette kapıldım sele   
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
  
Kanayan yaramı sar diyemedim 
Benimle hayaller kur diyemedim 
Çağladı hislerim dur diyemedim 
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
  
Sen kimsin ey güzel neyin nesisin 
San ki kıyametin çığlık sesisin 
Belki de ölümün son nefesisin 
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
  



Mizabiyi dağdan indirmedim 
Feleğin çarkını döndüremedim 
Bu sahte ateşi söndüremedim 
Pusu gözlerinde tutuklu kaldım 
  
Muhsin Aktaş 
Mizabi 

 

 
“ ÖĞRENECEKSİN YÜREĞİM ” 
Öğreneceksin yüreğim 
Soluksuz kaldığın bir anda 
Nefesi kesilirmiş gecenin 
Yıldızlar kaybolur 
Mehtap ağlarmış 
Bütün çiçeklerin rengi siyah 
Yeşil kararmış kırlarda 
Her canlı güneşin hükmünde 
Ağaçlar çiçekler denizin mavisi 
  
Öğreneceksin yüreğim 
Aşk ta yıldızlardan alırmış pırıltısını 
Ay kara bulutlara saklanmadan önce 
Öyle bir zenginlikmiş ki gökyüzü 
Sevda en tepede cennet denilen yerde 
Melekler kutsamış yaratanın emrince 
  
Öğreneceksin yüreğim 
O çok ulaşılmaz bir âlemde 
Gönül baharında sırça sarayda 
Nasıl bir taht hak etmişse seven 



Sevgilinin düşlerinde kalbinde 
Duysan da bir gün yeniden soluğunu 
Öğreneceksin yüreğim 
Aşkın imkânsız, ayrılığın kader olduğunu... 
  
  
Ş.AYDOĞAN / GÜLCENAZ 

 

“ Damladan deryaya ” 
 
Akrabaya yardımı emretmektedir Kur’an?  
 
Delili: Nahl Suresi oku bak, ayet doksan 
 
  
 
Kavime, kabileye ayırmış Allah bizi 
 
Hucurat Suresinde anlatır hepimizi 
 
  
 
Tanışmanın hikmeti farklılıkta gizlenmiş 
 
Medeniyet, uygarlık böylece filizlenmiş 
 
  
 
Ayetler ışığında yürürken adım adım 
 
Irkı sevmek suç değil açık seçik anladım 
 
  
 
Ülküm İslam'dır benim, Kur'an, Kutsal kitabım 
 
Ondan ayrı düşersem perişanım, bitabım  
 
  
 
Irkını, akrabanı sev diyor, yardım eyle 
 
Yaratılmış ne varsa onları da sev öyle  
 
  
 
Irkçı değilim amma ben ırkımı severim 
 
“Irkını sevme” demez, yüce Kuran-ı Kerim 
 



  
 
Irkımı sever iken sanma başka ırklara 
 
Düşman değilim asla karalara, aklara 
 
  
 
Başka ırklar, insanlar hepsi başımın tacı 
 
Dünyadaki huzurun hoşgörüdür ilacı 
 
  
 
En yakından başlayıp severim tüm canları 
 
Ön sıraya koyarım, Hakk’a inananları 
 
  
 
Aslını inkâr eden soysuzlardan değilim 
 
Tüm ırklar, diller gibi kutsaldır ırkım, dilim 
 
  
 
Irkını sevmeyenler, sever mi başka ırkı 
 
Yavrunu sevmek ile var mı bunun bir farkı?  
 
  
 
Dünya sevgi üstüne, sev ırkını, soyunu  
 
Soyunu unutturmak, soysuzların oyunu 
 
  
 
Öncelik en yakından başlamaktır, biliniz 
 
Muhtaçsa yardım edin, gözyaşını siliniz 
 
  
 
Bir taş düşse bir suya halka halka genişler 
 
Fikir edersen eğer kurallar böyle işler 
 
  
 
Sen, eşin, oğlun, kızın, anan, baban, kardeşin 
 



Halan, amcan diyerek genişliyor hoşbeşin 
 
  
 
Önce birinci halka, sonra ikinci halka 
 
Böyle devam ederek git tabaka, tabaka 
 
  
 
Bu mantıkla gidersen şaşırmazsın, şaşmazsın 
 
Saçma sapan konuşup haddini de aşmazsın 
 
  
 
İster Müslüman olsun ister tanrı tanımaz 
 
Haklı olan kim ise bizi ondan yana yaz 
 
  
 
Irkımızı severken yanlışına dur deriz 
 
Yanlışı durdurmakla hakkı tesis ederiz 
 
  
 
Hak, söz konusu ise, kardeş, dindaş bir yana 
 
Haklı ile yürürüz, biz her zaman yan yana 
 
  
 
İsterim ki ırkdaşım hem mümin hem de haklı 
 
Olsun bayram ederim, hem de çifte bayraklı 
 
  
 
Irkımı sevdim diye bazı beyni güdükler 
 
Bana ırkçı diyerek, büyük kabahat yükler 
 
  
 
Irkçılığı bilirim, en başta ben karşıyım 
 
Irkçılara savaşan yiğitlerin başıyım 
 
  
 



Irkçılık ayrı kavram, ırkı sevmek apayrı 
 
Bunlar aynı diyenin bozuktur din ayarı 
 
  
 
Dilde, fikirde, işte birlik kurulduğu an 
 
Birlikte rahmet vardır, öyle demez mi Kur'an? 
 
  
 
Din kardeşim, ırkdaşım olan hata yapmaz mı?  
 
Hak hukuk çiğneyenler, bakınız şöyle, az mı?  
 
  
 
Herkes kendi ırkının hem de akrabasının 
 
Amca, dayı, teyzesi, velev ki babasının 
 
  
 
Hak yiyen tutumuna, önce engel olmalı 
 
Günahtan koruyarak çokça sevap almalı 
 
  
 
Irkına yardım etmek, onu sevmekten maksat 
 
Zulmünü durdurarak, son bulmalı hadisat 
 
  
 
Mazlumsa, zulme karşı savaşmalı birlikte 
 
Doğrusu bu değil mi, insanlıkta, etikte 
 
  
 
Bir insan sevdiğinin göz yummaz yanlışına 
 
Katkı sağlar böylece toplumun barışına 
 
  
 
En yakından başlayıp, gidersen adım adım 
 
Aç, açık kimse kalmaz, herkese varır yardım 
 



  
 
Yaradan belirlemiş hiyerarşik sırayı  
 
Özünden başlayarak dolan der fırdolayı 
 
  
 
Kendi ırkını seven, sever başka ırkları 
 
Halka halka genişler döner sevgi çarkları 
 
  
 
Yaradan yaratmıştır, bütün ırklar kutsaldır 
 
İnsanlık ağacında , her ırk farklı bir daldır 
 
  
 
Aynı kökten geliriz, iç içeyiz, işteşiz 
 
Âdem ile Havva’dan biz hepimiz kardeşiz 
 

 
Abdulhadi Bay 
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