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“ ÖZ BUHAR ZERRECİĞİ YÜKSELİRKEN SEMA
Alamadım mesafe ne bir arşın, ne metre 
Nasibim olsa idi bu deryadan bir katre 
Düşse-idi  payıma kör suskunluğa örte
* 
Öz buhar zerreciği yükselirken Sema’ya
Marifeti kendinden(!) Çalar gurura 
..........Ayan olur hiçliği, düştüğünde deryaya
  
Ummanı fark etmeden kıyısında gezmek mi?
Kumdan kuleler kurup suya yazı yazmak mı?
.........Hakikat gözlüğünden alfabeyi çözmek mi?..
 
13 OCAK 2014 / Metanet Yazıcı
 
M.YAZICI 

 

“ Burdur Dastarlı Gelin Efsanesi ”
Hele bakın şu kıza, beni beğenmez neden?
Yüreğimin sesini duysun türkülerimden...
 
Burdur’a destan olsun, ben sözümde durmuşum
Dastarlı gelin için düşsel dünya kurmuşum
Dengere dağlarında kar olup savrulmuşum

 

“ ÖZ BUHAR ZERRECİĞİ YÜKSELİRKEN SEMAYA ” 
Alamadım mesafe ne bir arşın, ne metre     
Nasibim olsa idi bu deryadan bir katre   

payıma kör suskunluğa örte  

Öz buhar zerreciği yükselirken Sema’ya 
Marifeti kendinden(!) Çalar gurura  maya 
..........Ayan olur hiçliği, düştüğünde deryaya  

Ummanı fark etmeden kıyısında gezmek mi? 
Kumdan kuleler kurup suya yazı yazmak mı? 
.........Hakikat gözlüğünden alfabeyi çözmek mi?.. 
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“ Burdur Dastarlı Gelin Efsanesi ” 
Hele bakın şu kıza, beni beğenmez neden?  
Yüreğimin sesini duysun türkülerimden...  

Burdur’a destan olsun, ben sözümde durmuşum  
Dastarlı gelin için düşsel dünya kurmuşum  
Dengere dağlarında kar olup savrulmuşum  

 

 



Hele bakın şu kıza, beni beğenmez neden?  
 
Söz verdim, yemin ettim; caymadım hiç sözümden  
Daha sulu gözlerim, asmalarda üzümden  
Kıyametler kopuyor gecemden, gündüzümden  
Yüreğimin sesini duysun türkülerimden..  
 
*  
Sipsisine  
Kabak kemanesine,  
Bağlamasına yandığım Burdur’um,  
Duyulmamış, az söylenmiş türkülerine aşığım  
Su kenarlarında gül dalı sen,  
Ben sevdanla dolaşığım  
Başımda gül kokulu güneşlerin var, anlamlı ve derin  
Hele hasretin, hele hasretin...  
Bahçe duvarlarına yaslanıp çiçeklenen  
Mavi güller açan son sarmaşığım biliyorsun...  
1340’lı bir senede dondurdum zamanı  
Anla gayri güzelim  
O günlerden bugünlere  
Seviliyorsun...  
Seviliyorsun...  
 
Dengere Köyünde Hamitoğlu Mehmet Bey’im  
Gölhisar Sultanlığını ilan etti ya,  
Unutmadın değil mi?  
Bir de Dastarlı gelin’i...  
 
Kadıların İbrahim’in kızı Huriye  
Yıldızların Ahmet’in oğlu Feriştah,  
Nişanlandılar ya  
Beşik kertmesiyle...  
 
Hani töredir,  
Hani gelenektir,  
Hani toprağın bütünleşme sancısı  
Ve yamaçların ekin türküsüdür miras  
Eski zamanlardan kalma orağa düşen alın teri  
Bademlerin dalında serçe kuşlarının rüyasıdır mevsim  
İşte ben, o günlerden kalma bir isim  
Yüreğimde zamanı yenen solgun bir resim  
Tut ellerimden, bırakma uçurum diplerine!  
Yoksa ey sevdiceğim!  
Göl kıyısında,  
Sazlıklarda kaybolup gider sesim...  
 
Suç ne Huriye’de, ne zamanda, ne sende  
Suç varsa eğer  
Feriştah yiğidimin iki yakasında yanan alevde  
Ki yakar, yıkar, toz eder savurur işte  
İki gözüm aksın ki bu böyledir.  



Kaçtıysa Huriye uzaklara bir başkasıyla  
Ve o bir başkasını sevdiyse, günah mı?  
Alevi görürsün, tutamazsın  
Koparırsın güneşin saçlarından zifiri gecelerde  
Burdur gölünün taa ortasına fırlatırsın  
Bel ki o zaman söner  
Ne bileyim, öyle değil mi?  
*  
Kaçaklar,  
Bir ara Çavdır’da görülseler de  
Kaybettirirler izlerini..  
 
Yıllar yıllar sonra  
Çıkarlar ortaya...  
Feriştah oğlumuz,  
Huriye kızımıza söz verdiği için  
Başka biriyle evlenmemiş,  
Bekar kalmıştır.  
Sitemini dökmüştür bir türkünün ruhuna  
Aynen şöyle:  
 
“Dastar’ını örtüp örtüp bakarsın,  
İnce fistan ile köşke çıkarsın,  
Ayağına çifte halka takarsın,  
Dastar’ını saklıyorum Huriyem.  
*  
Kozağacı Dağlarında kar oldun,  
Yemin ettin başkasına yar oldun,  
Şu Çavdır’ın yollarında sır oldun,.  
Çok yalvardım söz tutmadın Huriyem.  
*  
Dengere’nin Dağlarına çıkarım,  
Çıkar çıkar, şu Çavdır’a bakarım,  
Yemin ettim evlenmedim bekarım,  
Yeminlerin hiç tutmadı Huriyem.”  
 
Mustafa CEYLAN 
  
------------------------------- 
Not: Şiir GÜLCE-BAHÇE türü bir şiirdir. BAHÇE, gülce Edebiyat'ın önerdiği 19 şiir türünden bir 
kaçının veya tamamının bir şiir bünyesinde bulunmasıdır. 
 
mustafaceylan 
 

“ SENİ BEKLİYOR ” 
 
 Yeter bu hasretlik, dön allı gelin 
Kucak açtı kollar, seni bekliyor. 
Dertli Hasanoğlan, yaslı Elmadağ, 
Vuslat kokan yollar seni bekliyor. 
  



Tütmüş Çetderesi, ise bürünmüş,
Kırkkızlar tepesi sise bürünmüş, 
Koca İdris Dağı pusa bürünmüş, 
Ilgıt ılgıt yeller seni bekliyor. 
  
Kâr etmiyor teselliler, öğütler 
Sensiz gazel döker koca söğütler.
Efkârıma efkâr katar ağıtlar, 
Türkü dolu diller seni bekliyor. 
  
Kargalı’da sıra sıra kavaklar, 
Yazı’da keklikler, Çal’da tavuklar,
Davullar, zurnalar, telli duvaklar, 
Al kınalar, tüller seni bekliyor. 
  
Yâr gelmezsen, yüreğime çiğ damlar,
Boyun büker gündöndüler, bademler.
Bıçıktaki sütleğenler, çiğdemler, 
Bahçedeki güller seni bekliyor. 
  
Sevda yüklü çamlar bele dikildi, 
Seyranker bostanlar, bağlar ekildi,
Pınarlardan helke helke çekildi, 
Tatlı sular, seller seni bekliyor. 
  
İste, gözlemeyi açsın ebeler, 
Tirit yapsın, helva çeksin bebeler,
Tandır ekmekleri, sıcak gömbeler,
Bazlamalar, ballar seni bekliyor. 
  
Gel çekilsin şanlı düğün halayı, 
Karşılasın yolda seymen alayı. 
Hikmetî’yim ey yâr, sözün kolayı;
Gayri bizim eller seni bekliyor… 
  
 Hasanoğlan-Elmadağ / Ankara 
 
Hikmet Nazlı 
 

“ YANIYORMU NE ” 
 
                                                      
Yıllarda dostluğu bozuyor benden
Eski yaralarım kanıyor mu ne?
Bir duman çıkıyor gönül evinden
O da alev alev yanıyor mu ne?
 
  
Mehtaba bakarken dalmışım işte

Tütmüş Çetderesi, ise bürünmüş, 
 
 

Sensiz gazel döker koca söğütler. 

Yazı’da keklikler, Çal’da tavuklar, 
 

elmezsen, yüreğime çiğ damlar, 
Boyun büker gündöndüler, bademler. 

 

 
Seyranker bostanlar, bağlar ekildi, 

 

Tirit yapsın, helva çeksin bebeler, 
Tandır ekmekleri, sıcak gömbeler, 

 

Hikmetî’yim ey yâr, sözün kolayı; 
 

                                                       
Yıllarda dostluğu bozuyor benden 
Eski yaralarım kanıyor mu ne? 
Bir duman çıkıyor gönül evinden 
O da alev alev yanıyor mu ne? 

Mehtaba bakarken dalmışım işte 



Gerçekler yaşanmaz hayalde düşte  
Boğulup giderken kan ile yaşta 
Onulmaz dertlerim onuyor mu ne? 
 
  
Sevgidir vatanım sevdadır yurdum 
Her gün daha artar bitmiyor derdim 
Gönül bahçesinde kumrular gördüm 
Herkes sevdiğine dönüyor mu ne? 
 
  
Üzülsem sevinsem gözyaşım dinmez 
Açılsa güllerim bülbüller konmaz 
Bu gönlüm bir kere aşağı inmez 
Kendini hükümdar sanıyor mu ne? 
 
  
Ahmet hasta garip, garip inliyor 
Ne dostlar soruyor ne el anlıyor 
Birkaç gündür kulaklarım çınlıyor 
Yoksa eski dostlar anıyor mu ne? 
 
  
ahmetekici 

 

 



“ RAHMET GÜNEŞİ ” 
 
. 
Gökleri, yerleri, bir telaş aldı; 
Âlemlere nurlu Güneş doğuyor! 
Sancılar, âleme muştular saldı; 
Rahmet Peygamberi, Güneş doğuyor!. 
  
Mazlumlar sevinçli, zalimler yaslı. 
Korkular sarmıştı; yürekler paslı… 
Zulümün dağları dumanlı, puslu… 
Rahmet Peygamberi, Güneş doğuyor! 
. 
Kula kulluk bitti… Hürriyet hakim. 
Dertlerin çaresi… O oldu hekim. 
Adalet mülkünde oturur; mukim… 
Rahmet Peygamberi, Güneş doğuyor! 
. 
Kızlara özgürlük hakkı verildi. 
Kölelik pul oldu; putlar devrildi. 
Cehalet yok oldu; Hakta evrildi. 
Rahmet Peygamberi, Güneş doğuyor! 
. 
Gelince cihana her şey değişti. 
İnsanlığa lütuf… Hakk’tan bağıştı. 
Nurlar semalardan yere yağıştı… 
Rahmet Peygamberi, Güneş doğuyor! 
. 
Gelen, iki cihan serveri Ahmet, 
O, şahların şahı Habib-i Mahmut! 
O, ayaklı Kur’ân… Âleme Rahmet .. 
Rahmet Peygamberi, Güneş doğuyor! 
. 
Muhammed Mustafa; Güneş doğuyor! (sav). 
. 
Hülvani BAŞTUĞ (yorgun şair) 
 

“ KADİM EŞ ” 
 
  
Kader güzergâhından giderken malum kervan, 
Sensin mazlum gönlüme kuytularda kadim eş. 
Ben bağrına akarım, sense uçsuz bir umman, 
Aşkın aydınlığıdır ruhuma düşen ateş. 
Sensin mazlum gönlüme kuytularda kadim eş. 
  
Mihmandır gül cemalin gecemde, gündüzümde, 
Erguvan gamzelerin çölde yeşil bir vaha. 
Sevda karanlığında nurdur yüzün yüzümde, 
Gönlümün göklerinde ererim o sabaha. 
Erguvan gamzelerin çölde yeşil bir vaha. 



  
Günlerimde gül açar, seninle başlar ahenk,
Her şeyin tozpembeye boyandığı yerdeyim.
Dökülür üstümüze ebemkuşağından renk,
Menzilim belli değil, sonsuza seferdeyim.
Her şeyin tozpembeye boyandığı yerdeyim.
  
Tükenir tüm hüzünler sesinin eşiğinde,
Mutluluk çıkrığına dolanan kutlu ipsin.
Sallanırım ahenkle huzurun beşiğinde,
Hurilerdeki eşsiz güzelliğe sahipsin.
Mutluluk çıkrığına dolanan kutlu ipsin.
  
Aşkın mestane etti, ne yerde ne gökteyim,
Tükenen her saniye yarına umut taşır.
Tennure kanatlarla şavkında dönmek
Aşka dair nağmeler gelir bize ulaşır.
Tükenen her saniye yarına umut taşır.
                                            

Halil Gürkan 
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“ AYSEL ” 
AYSEL  
========  
  
Avuçtaydı damlalar, coşuyordu şu dere,  
Parmaklardan akarken, kaydı düştü hep yere,  
Gözlerime bakıp da, sevdim dedi yüz kere,  
Sözcüklerin tutsağı, ok elinde vur da gel,  
Çektim seni içime, nefesimsin sen Aysel!  
  
Gökkuşağı altında, insanoğlu hep beşer,  
Kıvılcımlar çakarken, toprağımda sen yeşer,  
Ateşlidir duygular, aşkın kalbime düşer,  



Ellerimi bıraktım, şu kalbimi haydi çel,  
Sarılalım sımsıkı, hasretimsin sen Aysel!  
  
Şu dünyanın üstünde, pembe renktir hep çizi,  
Aşk ateşi yanıyor, kalpte kalır tüm izi,  
Kenetlendim seninle, bakıyorlar bak bizi,  
Yaktı beni hasretin, hiç bekleme artık gel,  
Tüm zincirler kırılmış, bana doğru koş Aysel!  
  
Yanya’naydık seninle, kokun ruhuma sindi,  
Bir sevdalı yangının, sancısı böyle dindi,  
Amber rengi akşamda, tadın tenine indi,  
Tüm pınarlar akıyor, sevinçlerim oldu sel,  
Aşk tutuşur yürekte, şu kalbime bak Aysel!  
  
Susamışım aşkını, suyu elinden içtim,  
Öyle güzel gözlerin, bakıp kendimden geçtim,  
Yedi renkli taç olup, seni yâr diye seçtim,  
Tutkuluydu bakışlar, sarıldığım hep bu bel,  
Dudağından öperken, kadınımsın sen Aysel!  
  
Ömür boyu mutlu ol, uğramasın hiç hüzün,  
Aydınlanır karanlık, bebek gibi o yüzün,  
Gül kokulu sularda, karılmıştır bu özün,  
Ömür boyu seninle, ayıramaz bizi el,  
Tanrının hediyesi, sen benimsin hep Aysel!  
  
H.Hakan KURTARAN  
07.07.2013-Denizli 

 



 "SEN" DOĞSUN GECELERDEN ”
Can bulmaya gelsin ilhamlar ötelerden
Aç gönlüme balsın taşmışsın bâdelerden
Aşk sende nisandır saklar sende ne gizler
Söz vuslatı bulsun “sen” doğsun gecelerden
  
Şiir Türü: Gülce- TUĞRA 
Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / fe'ûlün

 
Yusuf Bozan 

“ YAR YETİMİ ” 
Son sözümü söyledim, yine de sen bilirsin,
Anla artık canıma tak ettiğin yerdeyim.
Sakın deme ki bana; sen nasıl sevgilisin?
Bu kör topal sevda da hak ettiğin yerdeyim.
 
Su an itibariyle aşkımız son saatte,
Sen istersen inanma, bu laflar çok bayat de,
Ne ben sana “aşk” deyim, ne sen bana “hayat” de,
Hem beni hem de seni tükettiğin yerdeyim.
 
Aman ha uzak kalsın, sen bilme kıymetimi,
Sen sevdanın anası, bense hep yar yetimi.
Ruhumu, bedenimi, kemiğimi, etimi,
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Aşk sende nisandır saklar sende ne gizler 
Söz vuslatı bulsun “sen” doğsun gecelerden 

Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / fe'ûlün 
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Eski bir maden gibi çökerttiğin yerdeyim.  
 
Ya sen ya alkol beni sonunda felç edecek,  
Bacım abi demiyor, anam kalpten gidecek,  
Babamsa evlatlıktan reddetti reddedecek,  
Kundakdaki değeri yok ettiğin yerdeyim.  
 
Benim aşk mezhebimde yitirdin mealini,  
Git seversen dinini, git seversen Ali’ni.  
Yıllar önce girdiğim günahın vebalini,  
Kör olası gönlüme yük ettiğin yerdeyim.  
 
Hadi gel şimdi kapat sıkıysa bu yarayı,  
Hastalıklı bir aşk da seçtim akla karayı,  
Çekinme, geç karşıma, seyret bu manzarayı,  
Koskoca bir sevdayı; b*k ettiğin yerdeyim.  
 
Aşkta verilen sözün cezası olmasada  
Hangi kitapta bu var, söyle hangi yasada?  
Şu an yine Göksu'da yine aynı masada,  
O kurduğun tuzakla şok ettiğin yerdeyim.  
 
Söyle kim gözlerimden uykumu çaldı söyle?  
Uykusuz saymadığım koyun mu kaldı söyle?  
Yapmadığın şaka mı oyun mu kaldı söyle?  
Her tür yalan dolana tok ettiğin yerdeyim.  
 
İşvenle, gülüşünle kusursuz montajlayıp,  
Nasıl da sundun bana aşkı ambalajlayıp,  
Ve ben hala inan ki gönlümü garaj sayıp,  
Yıllar yılı kullanıp park ettiğin yerdeyim.  
 
Eğer bir gün dönersen, alnımda yazı olsun;  
Benim kalbim “tavşan kaç”, senin ki “tazı” olsun.  
Beni bulmak istersen “ Hay Allah razı olsun”  
Gözlerini kaçırma.. Fark ettiğin yerdeyim.   
 
Bayram Mecit 

 

“ ANLADIN MI GÜLÜM ? ” 
  
Ben bir köylüyüm: 
Ama, köylü kafalı değilim. 
İşim ; Edebiyat, teknik.  bilim. 
  
At, it ve  köpek  için, 
 Vuruşmam. 
Muhtarlık kavgalarına, 
 Karışmam. 
İblisin atı ile yarışmam. 



  
Ben bir köylüyüm: 
Ama. köylü kafalı değilim. 
İşim; Edebiyat, teknik, bilim. 
Anladın mı,  gülüm? 
  
  
 Ahmet AYAZ 
 

“ DOKUNUR PARMAKLARIM!.. ” 
Gözlerinden ziyade kaşlar bilenmiş bıçak; 
 
Sormadan kurbanına çal bıçağı çal gitsin… 
 
Sayende alev alev ne dil kaldı ne dudak; 
 
Bu gece gel düşüme kal koynumda kal gitsin; 
 
Sormadan kurbanına çal bıçağı çal gitsin… 
 
  
 
Muhabbet bahçesinin bülbülüne diklendim; 
 
Ne goncalar gül oldu dönüp dönüp bakmadım; 
 
Çiğ düşen yaprakların kuytusuna saklandım; 
 
Yağmur oldum başkaya damla olsun akmadım; 
 
Ne goncalar gül oldu dönüp dönüp bakmadım… 
 
  
 
Kararın çıkartacak bitirdiğin savaşı: 
 
Zor duruyor dilimde sana dair heceler… 
 
Görmez misin yürekte sana dair telaşı; 
 
Gündüzler sabır çeker tövbe bozar geceler; 
 
Zor duruyor dilimde sana dair heceler… 
 
  
 
Dayanmak hasretine bile bile cinayet; 
 
Sevenlere sus payı birkaç buse az gelir; 
 
Kalemlerin çağrısı kâğıtlarda eziyet; 



 
Hazan olsun bu mevsim sonrasında yaz gelir; 
 
Sevenlere sus payı birkaç buse az gelir… 
 
  
 
Çerçevesiz resimler gölgelerde oynaşır; 
 
Görmezden geldiğine dokunur parmaklarım; 
 
Vakit vuslat vaktidir sabret gönül kaynaşır; 
 
Doğum sancısı çeker yarına şafaklarım; 
 
Görmezden geldiğine dokunur parmaklarım… 
 
  
 
Ali ALTINLI – 13/01/2014 
 
“ GİDİN BAŞIMDAN ” 
Meraklı meraklı bakmayın ulan, 
Halime bırakın, gidin başımdan. 
Dost, ahbap, arkadaş, sevgili filan, 
Hatıramdan çıkın, gidin başımdan. 
  
Kendi icadımdır her ıstırabım, 
Kendim imar oldum, kendim harabım. 
Sizi sarhoş etmez gönül şarabım, 
Hasretime dökün, gidin başımdan. 
  
Taptığınız saray feleğin hanı, 
Başa yıkılmanın gelir zamanı. 
Asın, kesin, vurun çileli canı, 
Aşk çölüne ekin, gidin başımdan. 
  
Cisminiz, isminiz, hasmınız yalan, 
Sırları çözmekte divane olan. 
Melek maskesiyle sırıtıp gülen, 
Gölgenizi çekin, gidin başımdan. 
  
Paraya vurulmuş densiz köçekler, 
Ruhunuz çöl olmuş, açmaz çiçekler. 
Bu yolun ucunda Azrail bekler, 
Halinize bakın, gidin başımdan. 
  
Gizliden gizliye kanıyor yaram, 
Göğsümde patlayan duygular verem. 
Nemrut ateşinde yanmaksa sıram, 
İşte kibrit çakın, gidin başımdan. 



 
Mehmet Nacar 
 

 

“ ANAMIN AK SÜTLERİ ” 
Sus!Ne olur konuşma. 
Lal olsun o dillerin. 
Dökülmesin karanfil kokulu dudaklarından 
Beni zindanlara itecek o iki kelime Korkuyorum!  
Korkuyorum duyacağım sözlerden. 
Sus ne olur! 
Şaka yaptım de ama 
Sakın cesaretimi,sabrımı deneme. 
Bilirsin ben hep aciz kalırım senin isteklerinin önünde. 
 
Sus ne olur daha fazla incitme yüreğimi. 
Bak kapana kısmış bir serçe gibi, 
Tir tir titriyor bütün bedenim. 
Sus ne olur 
Sevgimi daha fazla küçültme gözlerinde. 
 
Cemreler suya düşsün vuslat bizim, 
Bir daha ayrılmak yok derken 
Nerden çıktı bu firak? 
Kurşundan beter bu sözün 
Çarmıha gerdi sana köle bedenimi. 
Şakaklarım zonkluyor. 
Şah damarım ha koptu ha kopacak! 
 
Sus ne olur! 



Sakın beni unut deme. 
Mesih gökten inse yeryüzüne 
Üflese İsrafil sura 
Semalar toprakla vuslata erse 
Kopsa kızılca kıyamet 
Analar evladını unutsa, yine de unutamam ben seni. 
 
/Ben seni unutmak için sevmedim ki/ 
 
Ben seni şarabi akşamlarda sevdim gülüm. 
Şebnemlerin serinliğinde soğuttum yürek közlerimi. 
Güvercin kanatlarına bağladım aylarca. 
Maviye boyadım geleceğe dair bütün düşlerimi. 
Aciz bedenim uğrunda asil bir köle, 
Yüreğimse sevdana tükenmez tek sebildi. 
 
Sorgular gibi bakma,rotası yitik gözlerime. 
Kırdın gönül pusulamı 
Yanımı, yönümü şaşırttın. 
Bak göz yaşlarım salıncak kurdu kirpiklerime. 
Unuturum seni dersem yalan, 
Vallahi 
Billahi  
Külliyen yalan! 
 
/Ben seni unutmak için sevmedim ki/ 
 
 
Sus artık. 
Sus ne olursun konuşma 
Sakın halime acıyıp Da teselliye kalkışma. 
Hangi lisanda söz sarf etsen kifayetsiz kalır 
İçinde sen olmayan hiç bir kelime girmez beynime. 
 
Hadi git. 
Hadi git artık! 
Korkma ne intizara varır dilim 
Ne de bir bedduaya kalkar elim. 
 
Hadi git! 
Hadi git diyorum ama. 
Ben ah etmesem de. 
/Bil ki anamın ahı tutar seni 
İki cihanda da yakanı bırakmaz 
Burnumdan getirdiğin ak sütü/  
 
S.SAMYELİ 
 



 
“ HU DİYELİM HUU! ” 
DERVİŞANE!.. 
Dönüyoruz Allah için 
Arıyoruz için için 
Sevdiğimiz O’nun için 
Hu diyelim YAR aşkına 
Huu!.. 
  
Sıcak eser Seher Yeli 
Aşık sever deli deli 
Elindeki Mevlam Gülü 
Hu diyeli YAR aşkına 
Huu!.. 
  
Bahçemizde Gonca Güller 
Bülbül gibi şakır diller 
Gönlümüzde esen yeller 
Hu diyelim YAR aşkına 
Huu!.. 
  
Kabe yolu Hak’kın Yolu 
Hak Yolu’nda Allah Kulu 
Allah diyen olur Ulu 
Hu diyelim YAR aşkına 
Huu!.. 
  
Semazenler döner durur 
Hak aşkını seven bulur 
Namaz kılan mutlu olur 



Hu diyelim YAR aşkına 
Huu!.. 
  
Döneceğim mevlam diye 
Mevlanaca çalan ney’e 
Her insana var hediye 
Hu diyelim YAR aşkına 
Huu!.. 
  
DOĞANAY’ım yolda kalmam 
Haram altın olsa almam 
Dervişane kudüm çalmam 
Hu diyelim YAR aşkına 
Huu!.. 
  
Kemal DOĞANAY 
 

 
“ SENİ TARİF EDEMEZ ” 
  
Kelimeler biçare, cümleler aciz kalır 
Kalemde sihir olsa Seni tarif edemez. 
Adın geçen kitaplar sayfa sayfa açılır 
Yazarı mahir olsa Seni tarif edemez. 
 
Bir tatlı tebessümün sayılır âleme şan 
Gözündeki ışıkla maşuk olur perişan 
Dillerde destan gibi aşkla yanıp tutuşan 



Zühre’ye Tahir olsa Seni tarif edemez. 
 
Dağların dorukları önünde selam dursa 
Okyanusta dalgalar yalnız kıyına vursa 
Gökyüzünde rüzgârlar bulutları savursa  
Taşlar cevahir olsa Seni tarif edemez. 
 
Gece karanlığında ışık siner yüzüne 
Ay bakmaktan utanır, nurlar saçan gözüne 
Yanına varmak için yıldızlar yeryüzüne 
İnerek zahir olsa Seni tarif edemez. 
 
Sende cevabı bulur aşka dair her soru 
Mutluluk dergâhının yalnız sensin uğuru 
Sevdanın damlaları akarken kalbe doğru 
Gönülde nehir olsa Seni tarif edemez. 
  
 
Adres önemli değil, ha başka yer, ha Bursa 
Mecnunlar seni bulur, Leylaları ararsa 
Şu üç günlük dünyada bahta dair ne varsa 
Kader-i Ahir olsa Seni tarif edemez. 
 
En kalbi duyguların sana çıkar Miracı 
Sevgiyi arayanlar gönlün için duacı 
Tabipler teşhis koysa âşıkların ilacı 
Elinden zehir olsa Seni tarif edemez. 
 
Bülbül gülü unutup avuçlarına konar 
Can evinden tutuşup sevda ateşi sunar 
Kâinatı yok sayıp güneş aşkınla yanar 
Tüm dünya şair olsa Seni tarif edemez. 
  
  
             EMİN ZEYBEK 
  
      Temmuz 2009   BURSA 
 

“ Yaradılış Destanı (Gülce BAHÇE) ” 
YARADILIŞ DESTANI   
 
 
-Tarih değil,  destandır dilimizde… İlmin, fiziğin, kimyanın hattâ biyolojinin, mantığın ve 
felsefenin sustuğu bir zamanda da insanlar vardı.  
-Destanlar, milletlerin geçmişteki bütün varlığı ve geleceğini aydınlatan ışık gücüdür. 
 
-I-   
………………Sevgidir işin esası 
 
Yer, ay, güneş; toprak, hava, ateş yok iken 
Suyu da, rüzgârı da yaratmıştı O zaten 



  
Sonsuz boşlukta evvelden evvel, ilkten ilk 
Uçuyordu kartallaşıp Karahan’ la Erlik 
  
Varedenle var edilen hoşça bakarken suya 
Sular, sular…Varmadılar meçhul uykuya.. 
   
Sıçratıyordu suyu rüzgârları estirip 
Marifet sandı bunu, anlamadan doruk, dip 
 
Yükseklere çıkayım bulunduğum noktadan;  
Derken 
Onu yakalayıp boylu boyunca düşürdü suya 
Yüce 
…….Yaradan. 
……….Karahan… 
  
Dedi: 
''(D)ur  
H(E)le! 
Ke(S) yeli! 
Su a(T)ma, su!… 
Uçam(A)zsın sen! 
Kendi(N)i ne sandın? 
Beni işit, beni, beni!”dedi. 
......Duydu, 
........Titredi 
..........Korktu 
Suyun içine 
Battıkça battı  
Dolu dolu su 
Yuttukça yuttu 
 
Dibe batarken, 
Ağırdı öylesine. 
Ölüm tadarken, 
Bağırdı avaz avaz… 
 
Boğulmakta olanın feryâdıyla 
Bir uğultu yayıldı ortalığa 
Acı mı acı 
Emir emirdi: 
'''Çık yukarıya '' dedi 
''Kim daha güçlü 
Bak etrafına ! ''  
 
Ve ekledi : 
‘’Sağlam taş getir !’’  
“Sağlam taş !” 
 
Suyun dibinden 
Geldi koca hediye 



 
…Karahan ile Erlik 
……Oturdular taş üstüne 
………Konuştular 
………..Yapılacak iş üstüne 
………….Konuştular,  
……………Sohbet edip konuştular 
……………………………Sevilene sevenin 
……………………………Yaptığı nazdır sohbet 
…………………………….Bakış bakış söylenen 
…………………………….Muhteşem sözdür sohbet 
…………………..Suyun dibinde çaba 
…………………..Neye, niçin, acaba? 
…………………..Zaman denen girdaba 
…………………..Boşalan özdür sohbet 
…………...Varmak sonsuza birden 
……………Arınmak, yunmak kirden 
……………Ayrı kalınca yârden 
……………Ağlayan gözdür sohbet  
  
Bir biterse bin başlar 
Aşksız döngü yavaşlar 
Yanar, yakılır taşlar 
Sularda közdür sohbet 
Taş tamamdı, 
Ancak, 
Toprak yoktu ortada; 
……..''Şimdi itaat et, kul ol 
…………Ve suya dal 
…………..Su dibinden  
…………….Avuç, avuç toprak al!''  
Buyrukları  
Geldi arka arkaya... 
 
Güçsüzlüğünü anlayıp 
Boyun eğdi Karahan’ a. 
 
Verilen emre uydu 
Daldı suyun dibine. 
 
Buyruğu yerine getirdi Erlik 
Sırlı emâneti uzattı dipten... 
 
”Ol” dedikçe her şey arka arkaya 
…Oldu! 
……...Oldu! 
………….Oldu! 
Taş üstüne oturup 
Seyretti olanları 
Sevdi, 
Sevdi, 
Kendisinde kendini 



  
-I- 
  
  
………………………I Yeryüzü, dağ, taş 
 
İkinci kez emir verdi: ''Dipten  toprak getir'' diye 
''Yer olsun''u buyurunca, olan elbet yeryüzüdür 
 
Getirilen bu toprağı su üstüne serpiştirip 
Baktığında, genişleyip dolan gurbet, yeryüzüdür 
 
Okyanuslar, birçok deniz, binlerce göl oluşurken 
Suyun üçte birisini, alan, hayret yeryüzüdür ! 
 
* 
 
Gizlice  
Ağzına toprak 
Saklamıştı kendine. 
…………………….Güveniyordu çünkü 
…………………….”Sevdi, yarattı beni” diyor 
…………………….Naz ediyordu sanki… 
Ve elbette; 
Olanlar oluyordu birden 
Ağzındaki topraklar genişledi kocaman 
Nefesi kesilince Karahan’a yalvarıp 
”Aman!” diledi korka korka yanına varıp 
Dedi: ''Yok mudur acep,  bu kuluna acıman?’’ 
 
Nefessiz kaldığında ağlamaya başladı 
Dedi: ''Sen ey en Yüce, silinmez senin adın!..’’ 
-‘’Söyle bana cevap ver: Neden toprak sakladın''? 
Duysa da bin pişmanlık  
....................İkinci bir suç işledi 
................Erim erim eridi 
...........Ne dese, neylese  
.......Bir türlü bilemedi 
Diyemedi... 
.......Saklayamazdı, gizleyemezdi 
..............Sonunda çözüldü, kelepçeden sanki dili 
..................Usul, yavaş ve korkakça, sessizce: 
 
-‘’Hoştu dilimde, taddı ağzımda 
Su dibinden aldığım bu toprak 
Sevdim, saklamak istedim birazcık 
Pişmanım şimdi ancak!” 
 
-''Öyleyse at ağzından kurtul'' dedi! 
 
Verilen emir ile  
.....................Ağızdaki topraklar 



Lapa, lapa döküldü, 
.....................Oluştu birçok dere-tepe  
.....................Oluştu da oluştu. 
Dümdüz olan yeryüzü  
.....................Dağlar ile buluştu 
………………………..Toprağın üstünde dağlar 
………………………..Su üstünde denge sağlar 
………………………..Boşaldı ya koca ağzı 
………………………..Erlik ağlar, sular ağlar. 
  
Tepeler var küçük küçük 
Suların üstündeki yük 
Bir emirdir dağdan büyük 
Erlik ağlar, sular ağlar. 
Hem naz eder, hem de pişman 
Sanki kendisine düşman 
Üzülünce Şol Karahan 
Erlik ağlar, sular ağlar. 
  
* 
Var ettiği,  
Sevdiği; 
Yalanları söylemişti 
Üzülmüştü,  
Sitem etti: 
‘’Bana karşı geldin kötülüğü düşledin 
…..Artık ikinci kez kabahat işledin 
……..Senin gibi kötülük düşünenler 
……….Gayrı kötü kişi olacaklar 
………….Bana uyanlar ise iyi ve pak 
……………Güneş gibi yüzleri ak. 
Benden günahını 
Saklayanlar senin, 
Saklamayan 
Benimdir 
Böyle 
Bil!’’ 
-III-  
                                     -Coğrafya, doğa ve iklim 
  
 
Su 
Hava 
Taş, toprak oluşmuştu; 
Dizim dizim dağlar da 
Kuşak kuşak durmuştu. 
Sonra 
‘’Ol dedi, gel!’’ dedi zerre, zerre tohuma 
‘’Sen de beni duy!’’ dedi 
Çatlayıp yarılanda tohum sancıyla 
Dalsız ağaç yeryüzünde boy verdi. 
  



Toprağı yoğurtarak 
İçine can üfledi 
Erlik’i çağırtarak 
Buna eğilin dedi 
Sizden üstündür deyip 
Hepisini zorladı 
İtiraz edince 
‘’Cezalısın’’ diyerek 
Erlik’i azarladı 
 
* 
”………….Ağacın olsun dünyada 
………….Kurtlarla kuşlar tüneye 
………….Ağacın olsun dünyada 
………….Dal dal  kuzeye, güneye 
………….Ağacın olsun dünyada 
………….Meyvesini doldura heybeye 
………….Kıyamet koptuğunda 
………….Bir fidan varsa elinde 
………….Kavuşa toprağa...” 
Koca âlem dümdüz yerdi 
İnsan yokken ağaç vardı 
Oksijenin oluşumu 
Ağaçtaki ana sırdı 
Gün gelince sır çözüldü 
 
“……….Senden sonra kalsın eser diyor isen 
………..”Bir dikili ağacın olsun”   
………….”Ağaçsız köy 
………….Kitapsız eve benzer” derim ben de... 
* 
Seslendi : 
''Dokuz dal ol ey ağaç!'' 
 
Ağaç esnedi 
……..Gerindi 
………Yırtıldı 
………..Ağaç sallandı 
…………Bağırdı 
…………..Çığırdı 
 
Dokuz fışkın vermek kolay mıydı? 
İstemişti bir kez  
''Ol'' dedi; olacaktı 
Ağaç yekindi 
Dokuz dal üstüne  
Dokuz ulus dallandı 
Yaprakları aynı, aynı 
Çiçekleri ayrı ayrı 
Bir evren 
……Bir dünya 
………Bir ağaç 



………..Bin insan 
…………Dokuz ulus 
…………..Doksan döngü 
…………….Döndü 
………………Döndü oluştu 
  
Oluşumdan çıkan sesler 
Sonsuzlukta buluştu 
Gürültüyü duyan Erlik 
Merak etti insanları 
''Varıp göreyim'' dedi 
''Nasıllar niceler?'' 
 
Bir de ne görsün? 
Barışıktır insanlarla hayvanlar 
İç içe yaşamaktalar. 
 
Yasaksız yemişlere  
El uzatıp yemekteler. 
 
'’Ağacın beş dalı 
Bize helal'' demekteler. 
 
Bekçiydi köpek, yılan 
Veriyordu gözdağı... 
Elbette buna rağmen 
Delmek için gayrette 
İnsanoğlu yasağı. 
 
 
-IV- 
………………………………Yasaklar 
 
”İnsanlara cazip gelir elbet bütün yasaklar 
Mühür kimde sultan odur yasakları yasaklar 
İsyan eder insanoğlu ya gösterir ya saklar” 
Şaştı Erlik  
Olanları kıskandı 
Yüce’den  çalmak için  
İnsanları ayarttı 
İnsanlar, insanlar çepeçevre, iç içe 
Dokuz ulus, birkaç renkli hendese 
Sevgiye gebe eşler, sevgiye muştu zaman 
Bulunmazdı yüreklerde 
Öfke, nefret, kin, vesvese. 
Hele ki insanlar içinde en kutlusu 
Doğanay ve eşi Ece 
Vardı ki, 
Gelmeden önce Erlik 
Ne kadar huzurluydular  
Ne kadar üstelik… 
 



Yasaklamıştı zaten Yüce  Karahan  
Dört dalı insanlara 
Ve “sakın ola uzanıp da yemeyin,  
Tatmayın bu dallardan” 
Diye emir vermişti. 
  
Yemişler, yemişler, yemişler 
Yasaklıydı insana, 
Yasaklıydı, ağırdı cezası  
Doğanay isimli Adem’e,  
Ece isimli Havva’ya 
Ve ötekilere 
Yasaklıydı 
O dört dalda bal damlatan yemişler. 
  
Sinsice yaklaştı;  
Yaklaştı olanca şirinliğiyle 
Erlik bu 
Yasakdelmek işine vurgundu bir kere 
Önce  
Evet önce  
Girdi Ece’nin yüreğine 
“Uzan, haydi, durma uzan 
Senin için hazır bu elma dedi, bu elma, bu yemiş 
Al, kopar ye ve uzat Doğanay Adem’e…” 
  
Ece Havva, 
Tirim tirim titredi… 
Zerre zerre savruldu 
Alev alev kavruldu 
Zangır zangır dişleri 
Kaybolup gitti bir anda 
Doğanay Adem’e gülüşleri… 
  
Erlik bu 
Alışkındı yalan söylemeye 
Yaklaştı sıcacık nefesiyle bir kere daha 
Türlü türlü manzaralarla Ece Havva’ya 
Dokundu yüreğine, dokundu can kafesine 
Ses oldu “ben”lik gömleğinin sesine 
Dedi ki: 
  
“Bak, iyi bak Havva Ece 
Bu dal, bu dal 
Kökleri yukarda dalları yerde bu dal 
Dipten bucağa aşk, kökten çiçeğe sevda 
Sana, yalnız sana  
Ve de sevdiğine amâdededir bilesin! 
Al, kopar o yemişi dalından 
Adem Doğanay’da hep bunu bekler” 
  
* 



Varıp Erlik, Doğanay'dan, mükemmeller yiyin artık 
Asıl bunlar yasak dersem yasaklanmış yemişlerden 
Adem derler sana, ve özgürsün ya saklanmaz her şey  
Alın bunlar sizin, yiyin yasaklanmış yemişlerden 
 
Bu sırada 
…..Uyumakta olan yılanın 
……..Girdi ağzına 
………..Ağaca çıkmasını söyledi 
…………..Yılan da Erlik’e uyup 
……………..Yasak meyvelerden yedi 
İnsanoğlu yasaklara uzandı 
İtaati özden atıp bozuldu 
 
Doğanay Tanrı'nın emrine uyar 
Karısı Ece'de Erlik’i duyar 
Düşünmeden insan eşine kıyar 
İnsanoğlu yasaklara uzandı 
 
Aklın dediğini yapar bedenler 
Erlik'in peşine düşüp gidenler 
Cezasını çekecektir edenler 
İtaati özden atıp bozuldu 
 
Erlik'e uyup yemişten tattı 
Tattı da kocasına uzattı 
Uzattı elini Doğanay’ın ağzına 
Ağzına sürdü yemişten 
Yemişten yemese de 
Yemese de tadı değdi diline 
Diline, eline sahipsiz kaldı 
Kaldı bir başına Hakkından ayrı 
Ayrı düştü karı koca 
Kocaman ağaçtan uzak oldular 
Oldular üzerlerindeki tüylerden 
Tüylerinden olanlar çıplak kaldılar 
Kaldılar üryan püryan, utandılar 
Utandılar diğer insanlardan 
İnsanlardan kaçıp saklandılar 
Saklandılar ağaçların ardına iki kişi 
İki kişi çırılçıplak, biri erkek biri dişi 
 
Yar adana, yar adana 
Yalvardılar Yaradan’a 
Yaradan 
Elbette kullarına gösterecekti yol 
Yol 
Buldu 
Kullara 
Ceza vermek 
Başka yolu yok. 
 



Yılandan başladı 
Ceza verme işine 
  
“Sen Erlik'ten yana oldun 
İnsanlar sana düşman olsun 
Seni görür görmez her bir insan 
Öfkeyle ezip başın, öldürsünler 
Öldürsünler seni, seni !” 
Ve 
Sonra da 
Ece'ye dönüp 
Hiddetlice bağırdı: 
''Sen de var ya sen de sözüne uydun 
Afiyetle onun aşını yedin 
Suçu olan çekecektir 
Doğuracaksın çocuk 
Acılar tadıp 
Ölümlü 
Ol’’ 
Dün ya da bugün ilk o zaman başladı 
Acı çekmek insana, yaşar iken dünyada 
Doğanay düşman oldu, şeytan denen Erlik’e 
Erliğe döndü meydan, nice savaş düşledi 
 
Kızdı : 
-''Benim adamlarımı  
Niçin aldattın söyler misin?'' 
-''Ben 
Senden 
İstedim 
Sen vermedin 
İnsan isterim 
Sen bana vermezsin'' 
  
Dedi Karahan; 
-’’Neden benden çalarsın, bu insanlar benimdir 
Emir verdim bütün ruha, ruhumdandır bedeni’’ 
Dedi Erlik 
-‘’Vermedin, bütün bunlar benim sana kinimdir 
Çalmak benim işimdir, bana biat edeni’’ 
Dedi Karahan 
-’’Kullarımdan uzak dur, onlar yalnız benimdir 
Al götür senin olsun, sana doğru gideni 
  
-V- 
……………….- Ateş ve Ceza 
  
Karahan:  ‘’Size bundan sonra Gök Oğul'u (Maytere) göndereceğim." Dedi. 
Ve 
Erlik'i  
Cezalandırdı 
Üç kat yerin altına 



Aysız, güneşsiz karanlığa 
Cezasını çekmek için gönderdi 
Cehennemin ateşine bıraktı 
  
Seçti Gök Oğul’u kendine elçi 
Ve insanlara önder olarak verdi 
Gökyüzüne aktı 
Aktı 
Kendi ışığında kendi buluştu 
İnsan ise geliştikçe gelişti 
Artık bir kez kötülüğe bulaştı 
Gönülleri gitti yıktı 
 
Gök Oğul, insanlara birçok şeyi öğretti 
Öğretti börtü, böcek, otu, kökü 
Kökü yerde gökyüzüne uzanan dallar 
Dallarda açtı renk renk çiçekler 
Çiçeklerde farklı farklı yemişler 
Yemişler her birinden canlılar 
Canlılar çoğalıyor 
Çoğalıyor yeryüzünde boy boy 
Boyu uzun, boyu kısa insanlar 
İnsanlar  
Birbirleriyle  
Yarıştıkça yarıştı… 
  
* 
 
Gel 
Zaman 
Git zaman 
Erlik bir gün Gök Oğul’a göründü 
‘’Yardım etmelisin’’ diye direndi 
O Karahan; iyilikler  verendi 
Dayanamadı Gök Oğul 
 
Erlik adına 
Altmış yıl yalvardı yakardı 
Hatasını söyleyip "Affeyle" dedi 
 
Seslendi : 
………..Vazgeçersen insanlara kötülükten 
…………..Gel o zaman karşıma'' 
 
O da sevinerek verdi sözünü 
En sonunda gördü iyiliğin yüzünü 
Söz verince kaptı hemen izini 
Kendi için kendi göğünü yaptı 
  
Topladı tüm has adamlarını 
Başlarına kendi geçip 
Başladı devri-alem sürmeye 



 
Gök Oğuldur, Ulu kişi 
Bu duruma çok üzüldü 
Üzüldüğünü  söyledi 
Söyledi bir bir döktü içini 
Karahan’a, Yaradan’a… 
Ve seslendi can evinden : 
 
-“Adaletin bu mu senin? 
Yorulup terleyip toprağı eker 
Öz kişilerimiz , 
Aman da aman ! 
Hem de pek yaman! 
Eziyet çeker, sıkıntı çeker 
Eğlenerek Erlik, kahkahalar atarak 
Bakar, bizlere bakar 
Bu mu senin adaletin?” 
 
Ruhu veren kalbi okur 
Ruh Yüce’ye eder zikir 
Elbet başka başka fikir 
Okuyacak güç ondadır 
Seçicidir 
Kimden geçeceğini 
Bilir elbet 
Kimi seçeceğini 
 
Kime nasıl can verecek, 
Kim doğacak kim erecek 
Vakti gelip gönderecek? 
Koyun, kuzu, koç ondadır 
Börtü 
Böcek 
Bin bir canlı 
Yaratıp insana sunan 
Tabiata renkler veren 
Karanlıkta karıncayı 
O’dur elbet O’dur gören 
 
Yeryüzü şenlenecek dokuz ulus ile 
Kimleri kimi yenecek dönerse çok hile 
Fitne, fesat çoğalıp neler verir bize? 
Dünya nasıl dönecek kalırsa bey, köle? 
Görürüz  
Çark-ı devranda 
Kuralları koyana 
Kim isyan edip, kim uyacak 
Günü gelende 
Görürüz elbet… 
  
Günlerden bir gün Gök Oğul’u  
Yani Ulu Kişiyi 



Huzuruna çağırarak konuştu Yüce 
-“Ulaşılmaz gücümden güç verdim al yayı 
Kılıç kuşan al kargını yollan bu gece 
 
Yay, ok, kılıç, kargım yoktur hallerim nice 
İhtiyacım yok bilirsin taht ile taca 
Senin için dövüşürüm bir uçtan uca 
 
Savaşçıya kılıç verdi, kargı verdi 
Erlik’in göğünü ‘yık başına’ diye 
Nefesini savaşçının yüzüne sürdü 
‘’Muzaffer olasın tek başına’’ diye 
 
Ulu Kişi emre uyup yola çıktı 
Yiğitçe dövüşüp düşmanını yıktı 
Erlik’in gökleri parçalanıp aktı 
Karahan’ın sabrını böyle taşırdı 
Gök oğul Erlik’i tahtan düşürdü 
Gökleri yıkılan göğe şaşırdı 
Krallığı elden gitti 
Savaşı  
Kaybeden Erlik 
Yenildi, yenik düştü 
Yarattığı gökler eridi 
Eriyip de adamları düştüler 
Düştüler yeryüzüne birer birer 
Birer birer dağ oldular yeryüzünde 
Yeryüzünde kimi zaman dere tepe 
Viran olmuş yurtta bindi atına 
Bir telaşla çıktı Tanrı katına 
Olan oldu koptu bir kez fırtına 
İşte böyle gücü bitti 
Dereler 
Tepeler oldu 
Dümdüz olan yeryüzü 
Dağlar, taşlarla şekillendi 
Kızdırmıştı  Var edeni bir kez Erlik 
Yıktırmıştı dünyasını Ulu Kişi’ye 
Şekil verdi birden dünya denen küreye 
 
O  
Erlik 
Şeytandır 
Boş durur mu? 
Bindi atına 
Çıkınca Karahan’a 
İstedi yeniden 
Kendine yer, gök 
Alışmıştı 
Emeksiz 
Karnı  
Tok 



Gök istedi, yer istedi 
Çoluk çocuk er istedi 
Bir de yaren yâr istedi 
Gününü gün etmek için 
Nice sözler verdi 
Nice antlar içti 
İçti de, elinde değildi 
Alışmıştı bir kez kötülüğe 
Kendisini paraladı 
İstekleri sıraladı 
Yaradan’ı yaraladı 
Yan gelip de yatmak için 
Yüce onu görmedi 
İstediğini vermedi  
‘’İkilik sende 
Kötülük sende 
Rahat yok kullarıma 
Sürmeyince seni yeraltına’’  
 
Erlik gelmişti huzuruna 
Cezayı hak edene  
Cezasını vermeliydi 
Ve dedi ki: 
‘’Gün ışığı görmeyesin 
Uzaklara sürdüm seni 
Altın üstün ateş yansın 
Tuzaklara verdim seni’’ 
 
Süreceğim yeraltına 
Vereceğim har altına 
Kuru ayaz karda kışta 
Kızaklara vurdum seni 
Ve  
Sonunda 
Karahan 
Erlik’e 
Cezasını 
Kendi 
Eliyle verdi. 
-VI- 
 
…………………………….…Nasihat, kural,  
…………..insanca yaşam, iyilik ve kötülük 
 
Bu olanlardan sonra  
Yüceler yücesi Karahan 
Döndü bütün insanlara 
Döndü,  
Bir kere daha döndü… 
Nasihatleri 
Sayarak 
’’Ben sizlere mal verdim, yeryüzünde aş verdim 



Hepinize eş verdim, güzellikleri serdim 
Sizlere düzen kurdum, göğe çıkacağım hemen’’ 
 
Seslendi ruhlarına, hepsine ayrı, ayrı 
’’Şimdi gideceğim gayrı’’, dedi bütün kullarına 
’’Her zaman gelemem ben, dönmeyeceğim  tez zaman’’ 
 
’’Kendinizi koruyun, yardım istemen benden 
Can üretin bedenden, kendinizle türeyin 
Rızkınızı arayın, dilemen asla aman’’ 
Ve 
Döndü 
Ruhlardan  
Ağca Dağ’a 
‘’İçki içenler 
Akıl yitirenler 
Körpecik çocukları 
Koru bütün hayvanları 
İyilik yapan ruhları al 
Kötülük yapanları sal 
Bütün güzel ruhları 
Zamanı gelince 
Senle birlikte 
Getiresin 
Sözümü 
Böyle 
Bil’’ 
‘’İnanmayın sakın kötü ruhlara 
Yaklaşırlar size bin bir hileyle 
Yemeklerinizde verin onlara 
Kandırır sizleri tatlı diliyle’’ 
 
Elçi; 
Elçiler  bıraktı yerine 
Gün Aşan 
Ulu Kişi 
Ağca Dağ 
Hepsi, hepsi de 
Yardımcı olacaklar size 
Fırsat vermeyin 
Cümle sinsi  
 Kötüler kötüsü olan ruhlara 
 
Son 
Defa 
Kullara 
Sıraladı 
Nasihatleri 
-“Öğren dedim sizlere, verdim kendi özümü 
Öğrendiklerinizle unutmayın sözümü!” 
* 
(Şimdilik benim yerimde Ağca Dağ, Ulu Kişi ve Gün Aşan kalacaklar, 



Sizlere yardımcı olacaklar. 
Ağca Dağ! Gözlerini dört aç! Erlik senin elinden ölenlerin ruhlarını çalmak isterse, Ulu Kişi’ye 
söyle, o güçlüdür. 
Gün Aşan, sen de iyi dinle, kötü ruhlar yerin altındaki karanlıklar ülkesinden yukarı 
çıkmasınlar, çıkarlarsa hemen Gök Oğul’a git ve haber ver, ona güç verdim, kötü ruhları 
kovar. 
Alma Ata, ayı ve güneşi bekleyecek.  
Ulu Kişi, Yeryüzü ve gökyüzünü koruyacak. 
Gök Oğul ise iyilerden kötüleri uzaklaştıracaktır.) 
  
Bir kez daha uyardı, geride kalanları 
Sonra dedi doluca, yaşayın tüm anları 
Ve  
Birden 
Çekildi 
Göklerine 
Zaman zamanı 
Kovalayıp geçti 
  
Rüzgâr geldi Ulu Kişi uçtu ta gökyüzüne 
Yelken açtı insanlık, nurlar yağdı yüzüne 
Kimi insan sadık kalmadı sözüne 
Kimisi ikilik soktu özüne 
Kimi bandı aşkın közüne 
Kimi şeytanın izine 
Kimi kandı azına 
 
Kimisi gözüne 
Kimi nazına 
Kimi azına 
Kim kazına 
Kazına 
Kan 
Dı... 
 
Harun YİĞİT 
 

 

“ ZİRVEDEN ZEMİNE ” 
Bir zamanlar;  
Kavimler kapısı Anadolu’nun,  
Şahsında Edirne bendim, Kars bendim!  
Şimdiyse kendinden utanır, kendim…  
 
Bir zamanlar;  
Aşınmaz, aşılmaz ve dokunulmaz,  
Mânâdaki mazruf bendim, hars bendim!  
Şimdiyse gör! çamurlara belendim…  
 
Bir zamanlar;  



Millî duyguların merkez üssünde,  
Yenilmeyen öfke bendim, hırs bendim!  
Şimdiyse boşaldı barajım, bendim… 
 
Bir zamanlar;  
Şekil veren inatçıl has çeliğe,  
Pazu bendim, çekiç bendim, örs bendim!  
Şimdiyse özümden ben örselendim… 
 
Bir zamanlar;  
Cesâretin, çevikliğin simgesi,  
Hiç kuşkusuz aslan bendim, pars bendim!  
Şimdiyse korkudan kenara sindim…  
 
Bir zamanlar;  
Teknik sanat dallarında dünyada,  
Usta bendim, çırak bendim, kurs bendim!  
Şimdiyse tam körelmede, bilendim…  
 
Bir zamanlar;  
Güneşi yakından tâkibe alan,  
Uzaydaki Venüs bendim, Mars bendim!  
Şimdiyse zirveden aşağı indim…  
 
Bir zamanlar;  
İlim irfan mevzûbahis olunca,  
Bu kulvarda ekol bendim, ders bendim!  
Şimdiyse zır cahillikten elendim… 
 
Bir zamanlar;  
Kıyama kalkarken kortej kıtası,  
Beynelmilel majör bendim, fors bendim!  
Şimdiyse cins attan, eşeğe bindim…  
                        
 Ahmet Süreyya DURNA 
 

“ Kirpik Suçları ” 
Ölür, ölür dirilirdim de ölümü öperdim 
Bir ins’e an; can’a mercan;  
Eylüle mehrecan olur da çıkardım 
Hazan söküğü sabahtan. 
Dilimde vah, yaramda ah,  
Dininde âh 
Ne mekruh ne mübah 
  
Bu sabah ah u zarda yağmur 
Türabına düşerken 
  
  
Öyle derin sarmaşık cümbüşü içime salar 
Kökleri acı 



Kâlbe mecruh, susuzluktan kırılır yeşilim 
Gözyaşlarını içer naçar 
Nadim bir kilim gibi dokunur  
Beyaz avluda göğercinler okunur kanatlarından 
İçime göçüyorsun sürgün 
Bir takvim, bir çiçek 
İlk hüzün hicretim 
İçim içime... 
  
Ölür, ölür dirilirdim de ölümü öperdim 
Yine düşmezdim yanaklarına süzülmezdim 
Üzülmezdim kirpik suçlarından 
  
  
 NeclaDeveli 
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