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“ EFENDİM! ” 
? ? ? SEVGİLİLER SEVGİLİSİNE ? ? ?  
 
Hürmetine bu kâinat var oldu  
Issız çöle inen nursun Efendim.  
Zalim düşmanların nasıl kör oldu?  
Şüphesiz en güzel yârsın Efendim.....ŞeYrAnİ  
 
Ne bilsin Hayber’de kılıç bileyen  
Şu koca âlemde birsin Efendim.  
Mevlâ'dan yalnızca seni dileyen  
Seninle cennete girsin Efendim........AbŞaRi  
 
Seninle var oldu bu kevn-ü mekân  
Allah tarafından seçilmiş insan.  
Gül yüzlü Muhammed ahlakı Kur’an  
Bizlere himmetin ersin Efendim.......S.KaRaHoCaGiL  
 
Yaklaştı şu fani dünyanın sonu  
Sel gibi akıyor Müslüman kanı.  
Çağır da bir Bilal okut ezanı  
Evrende katliam dursun Efendim......EkReM YaLbUZ  
 
Bir damla terinden diken gül açtı  
Bülbül de yurdunu terk edip uçtu  
Ol Yaradan Mevla tek seni seçti  
Seyredip kâinat görsün Efendim.......YeNeR SeZGi  
 
Nurunla yanarken akvam-ı beşer  
Cemalini özler, yer, gök ve mahşer  
Ham olan kul ancak aşkınla pişer  
Nice gönüllerde nârsın Efendim........VeDaT ÇaRPaR  
 
Aşkınla duygular dökülür dile  
Olmaz hiç kalplerde yalan ve hile  
Mü’minler inanıp vardı menzile  
Bu duygular böyle sürsün Efendim....BüLeNt CüRüL  



 
Aklı olan sensiz dünyayı neyler  
Sevdan ile coşar ağalar, beyler  
Sende vücut bulmuş en güzel huylar  
Erdemsin, edepsin ar'sın Efendim......Z.GöKBuLuT  
 
****  
 
Şeref verdin ümmetini güldürdün  
Hakkı hakikati bize bildirdin  
Kâbe’den putları söküp kaldırdın  
Bükülmez bileği er’sin Efendim.........ŞeYrAni  
 
Berat, Kadir, Mirac kutlu geceler  
Seni anlatmaya yetmez heceler.  
Evladına ismin veren bacılar  
Ahlâkını biraz sorsun Efendim.........AbŞaRi  
 
Namazı, orucu, Zekâtı, Haccı  
Getirdin giyerek nübüvvet tacı  
Hakk’ın davetiyle yaptın Miracı  
İsra Suresinde sırsın Efendim.........S.KaRaHoCaGİL  
 
Yıllarca kıvrandı şu Anadolu  
Şükür ki çözüldü Aksa’nın kolu.  
Her kim ki görüyor müstakim yolu  
Onların gözünde fersin Efendim......EkReM YaLBuZ  
 
Kucağını açıp bekleyen Hira  
Seninle büründü belendi nura.  
Sevinç müminlere korku küffara  
Taş olan kalplere girsin Efendim.....YeNeR SeZGi  
 
Cihana ilaçtır davetin, sesin  
Kureyş’ten yayılan kutlu müjdesin  
Kalemim ne yazsın, dilim ne desin  
Tarife sığmayan pirsin Efendim.......VeDaT ÇaRPaR  
 
Bir mucize gökten kapı açıldı  
Muhammed'e bir yol ışık saçıldı.  
Ne aşılmaz sırlar yollar geçildi  
Geçilmeyen bir tek sur'sun Efendim...BüLeNt CüRüL  
 
Nerde garip kalır, değer de elin  
Çorak gönüllere ulaşır yelin  
Asırlardır dinmez çağlayan selin  
Amazon'dan, Nil'den gürsün Efendim...Z.GöKBuLuT  
 
****  
 
Dünya Ebu Cahillere kalmıştı  
Kâbe’miz putlara mekân olmuştu  



Uzza’sı Menat’ı hepsi dolmuştu  
Gönlümüzde hep sen varsın Efendim....ŞeYrAnİ  
 
Alemlere rahmet nurunu saçta  
Mübarek yüzünü göreyim aç ta  
Sorulsa dileğin sana Miraç'ta  
Ümmetim ümmetim dersin Efendim.....AbŞaRi  
 
Bütün insanlığa gösterdin Rahı  
Hidayet güneşi gönüller mahı  
Dünyalar serveri Nebiler şahı  
Zulmeti eriten korsun Efendim......S.KaRaHoCaGiL  
 
Afgan’da heronlar göğü tarıyor  
Bağdat’ın feryadı arşı yarıyor.  
Gazze’de Yaserler siper arıyor  
Gönder bir güvercin örsün Efendim....EkReM YaLBuZ  
 
Bir hutbe bıraktın veda adında  
İki emanetin yaşam tadında  
Milyonlarca yetim koyup ardında  
Demek şimdi gidiyorsun Efendim......YeNeR SeZgİ  
 
Karanlığa doğan gözlerin feri  
Garip gönüllerde güller neferi  
Emaneti Hakkın eşsiz zaferi  
Ezelden ebede kârsın Efendim........VeDaT ÇaRPaR  
 
Seninle tanıdık iman yolunu  
Duaya kaldırdı cümle kolunu  
Rabbim bilir elbet iyi kulunu  
Âlemler içinde ser’sin Efendim......BüLeNt CüRüL  
 
İnsanoğlu sende bulur huzuru,  
Sende şekil bulur yaş ile kuru  
Ey Gönüller Şahı, Yüreği Duru  
Hiç mi bitmez bize dersin Efendim?.....Z.GöKbULuT  
 
****  
 
Nur saçtı âleme mis kokan havan  
Sen gelmeden dünya yavandı yavan  
Can verip yolunda serini seven  
Gül bağından güller dersin Efendim....ŞeYRaNi  
 
Nice masum bekledi de O nur'u  
İsmin yaktı sinelerde on ur'u  
Sen Ey insanlığın bahtı onur'u  
Şüphesiz Hakk peygambersin Efendim...AbŞaRi  
 
Şefaat sendendir kemter kuluna  
Liva’nın altında o da buluna.  



Bu zavallı fakir senin yoluna  
Diler ki canını versin Efendim......S.KaRAhOcAGiL  
 
Bölünmek ümmeti düşürdü gama  
Tükendi bir ayda Halep’le Hama.  
Gönder Cafer’ini yeniden Şam’a  
Fitnenin belini kırsın Efendim.......EkREM YaLBuZ  
 
Beytullah şehrine kıraç olaydım  
Medine çölüne muhtaç olaydım  
Bedir de hendekte kılıç olaydım  
Uzanıp eliyle sarsın Efendim......YeNER SeZgİ  
 
Çöllerde kaynayan tatlı su gibi,  
Suya hasret gülün kokusu gibi,  
Mecnunun demlenmiş arzusu gibi,  
İlelebet payidarsın efendim.......VeDaT ÇaRPaR  
 
Bu mahşerde kime değse nazarı  
Olur hak yolunda iklim pazarı  
İman etmeyenin olur mu arı  
Kıymetin biçilmez zer'sin Efendim...BüLeNT CüRüL  
 
Sen, inananların tek ortak yâri  
Razıydık görmeye rüyada bari  
İlaç gibi geldin Gönüller Varı,  
Dünyaya ders verir kürsü'n Efendim.....Z.GöKbULuT  
 
****  
 
Dağlar, taşlar hürmetini gözetti  
Yerler gökler hep adından söz etti  
Bu Şeyrani yüreğini öz etti  
Yanan bu gönlüme karsın efendim....ŞeYrAnİ  
 
Sen diledin diye gökler yarıldı  
Cebrail'le münteha'ya varıldı  
Abşari de otağına kuruldu  
Sidre kapısında 'hür'sün Efendim.....AbŞaRİ  
 
Seyfi’nin gül sevgin sinmiş özüne  
Hasret kalmış o mübarek yüzüne  
Varıp defalarca ayak tozuna  
İster ki yüzünü sürsün efendim.....S.KaRaHOcAaGiL  
 
Hatrınla var oldu cümle mevcudat  
Haber verdi seni; İncil ve Tevrat.  
Cümle nebi senden bekler istimdat  
Ol mertebe mutebersin Efendim......EkReM YaLBuZ  
 
Şu cennet-ül bakî sahâbe yurdun  
Garibi giydirip yetim doyurdun  



Sezginî der şefaati duyurdun  
Ezelden ebede mirsin efendim........YeNeR SeZgİ  
 
Senle huzur bulur dertli yürekler  
İsminle şen olur yetim bebekler  
İbrahim hasretle gül yüzün bekler  
Yerde gökte iftiharsın efendim.......VeDaT ÇaRPaR  
 
Ne ana sevdası nede yâr başka  
Cürül e nazarın dokunsa keşke  
Adını andıkça gelirim aşka  
Huzuru bulduğum Yersin Efendim...BüLeNt CüRüL  
 
Gelin der, zikrinle geçen an'ımı  
Seninle bezedim insan yanımı  
Tek dileğim Yaradan'dan canımı  
Şefaatin için yorsun Efendim........Z.GöKbULuT  
 
Kaynak: AnAdOLu ŞaİrLeRi Ve OzAnLaRI GRuBU Yetkili Şairleri- 2013 
 
Zübeyde Gökbulut 
 

 
“ SEL ” 
  
  
Hani; denizlere koşardın? 
Hani; mesafeler aşardın? 
Hani; köpürüp coşardın? 



Gözümde ne işin var şimdi? 
  
Hani; şelaleydin, gümbür gümbür? 
Hani; değirmendeki sesin? 
Hani; ağaca can veren nefesin? 
Gözümde ne işin var söyle?... 
  
Hani; denizlerin memesindeydin? 
Hani; derelerin ta içindeydin? 
Söyle, benden ne istedin? 
Gözümde ne arıyorsun susma konuş?! 
  
Önce adıma yapıştın doğuştan, 
Sonra derledin, topladın yağıştan, 
Hani; hoşlanırdın bahardan kıştan, 
  
Gözümde ne yapıyorsun şimdi, cevap ver? 
 
Aysel Al 
 

 
“ Mevtayı Nasıl Bilirdiniz ” 



 
  
 
Karnı tok, bomboştu âmel kasası  
Göbekle sıratı aşarım derdi;  
Gerçi ölüm diye yoktu tasası 
Kıyamete kadar yaşarım derdi. 
 
Köpeği besleyip insan güderdi 
Zevk için üç günlük yola giderdi 
Mevla’nın lûtfunu inkâr eder di 
Her şeye bu benim başarım derdi. 
 
Emsali yoktu hiç sıfır ayardı 
Verdiği her sözden hemen cayardı 
Faiz yemeyeni ahmak sayardı 
Oruç tutanlara şaşarım derdi. 
 
Büyüksün âlemde eşsizsin dendi 
Yanlışla yarıştı doğruyu yendi 
Şu uçsuz deryada damlaydı kendi 
Okyanusa sığmam taşarım derdi. 
 
İpekti fuları sırmaydı donu 
Modada ne varsa yapardı onu 
Aile eş evlat değildi konu 
Bir ayda bir hatun boşarım derdi. 
 
Karı, kız, eğlence keyfin bütünü 
Severdi içmeyi marka tütünü 
Arpa suyu ile aslan sütünü 
İçerdi sızardı, coşarım derdi. 
 
Sakladı her şeyi ulu mizana 
Muhtaç değildi ki akıl izan’a  
’’Kuru bir gürültü’’ derdi ezana 
Para kokusuna koşarım derdi. 
 
Suşiyi çok yerdi havyara taptı 
Su diye içtiği beyaz şaraptı 
Galiba şimdi de ölüm gaz yaptı 
Soda içmeseydi şişerim derdi.  
 
27 EKİM 2010  
 Mustafa Sade 

 



 
“ NE MUTLU VATANA ERME GURBETCIM ” 
 
İzinde yaklaştı gurbetçi gardaş 
Aman ha süratli sürme gurbetçim  
Allahın yardımı sizile yoldaş 
Hızlıyla yarışa girme gurbetçim. 
* 
Mümkün ise uçak ile gidiniz 
Vatana da benden selam ediniz 
El oğlundan azmı azar yediniz 
Kolay değil dosta erme gurbetçim. 
* 
Avusturya macar sırbistan gidip 
Dinlenerek yavaş çok dikkat edip 
Sınır kontrolünde çok sinirlenip 
Boşuna paranı verme gurbetçim. 
* 
Sinirli anını hemen bilirler 
Komşi komşi diye hemen gelirler 
Çorba parasına sendelenirler 
Aman ha fırsatı verme gurbetçim. 
* 
Yan kesici çoktur yanından keser 
Cüzdanın yerine rüzgar yel eser 
Aklında bırakır hastalık eser 
Kendini yerlere serme gurbetçim. 
* 
Dünya üzerinde ezilensin sen 
Dert yumağı gibi dizilensin sen 



Gittiğin her yerde bezilensin sen 
Sen kendini hakir görme gurbetçim. 
* 
Nerede yoksunki bütün dünyada 
Pare pare olmuş bölünmüş yada 
Avrupa Almanya say babam sayda 
Yinede vatanı yerme gurbetçim. 
*  
Kapıkule gümrük geçince hemen 
Oradan kebaba hiçde yok demen 
Vatan kokusuna iyice demlen 
Bunun adı murad erme gurbetçim. 
* 
Ordan ötesini siz bilirsiniz 
Taşın toprağını biz bilirsiniz 
Sağsalim inşallah tez gelirsiniz 
Öğüdümü küçük görme gurbetçim. 
* 
Dostlar sorar ise gurbetlik deyin 
Gurbet bilmeyene ibretlik deyin 
Garip Mustafadan selam söyleyin 
Ne mutlu vatana erme gurbetçim. 
* 
Gaziantepli Garip Mustafa Yalçınkaya. 
* 
Değerli gurbetteki vatandaşlarım gurbet kuşlarım,Dünyanın neresinde bir olay olsa kendisine 
dokunan kardeşlerim izin sezonu başlıyor Almanyadan yola çıkanları yollarda 
görüyorum,aman ha eksiksiz yola çıkın, yola çıkar iken tekrar tekrar kimlik pasaport 
yaşadığınız ülkenin kimliği ,tabiki oranın vatandaşı iseniz,herşeyinizi tamamlayıp ondan sonra 
yola çıkın, ALLAH KAZASIZ BELASIZ GİDİP DÖNMEK NASİP EYLESİN,Hepinizi yürekte 
gurbetçi selamıyla selamlıyorum. 
24 Temmuz 2013 ALMANYADA OKULLAR TATILI VE IZIN SEZONU YAZILMISTIR. 
 
Mustafa Yalçınkaya 
 



 
“ REFİKA DOĞAN HANIM'A ” 
REFİKA 
Ne sen beni tanırsın ne de ben seni  
Lâkin yürek rengini gördüm Refika!  
Dostluk çerçevesinde vefadan fonu;  
Kalemimle seyire durdum Refika!  
 
Gurbeti kucakladığımda çocuktum  
Bir yanım fay hattı bir yan göçüktüm  
Onca enkaz altından nasıl sağ çıktım?  
Ah! Bu soruyu kaç kez sordum Refika!  
 
Ruhuma iz düşüren içten bir tını  
Sanki aynı yaşanmış onlarca anı  
Kor alevler sarar ya hani insanı  
Hasretlik benim de derdim Refika!  
 
Lisede başlamıştı şiirle aşkım  
O gün bugündür ki; hiç bitmedi coşkum  
Harabe yüreğime kurduğum köşküm,  
Onunla Sergüzeşt onla hürdüm Refika!  
 
Mânâ arayıp durdum, kabuğu soydum.  
Kuş uçmaz kervan geçmez bir garip köydüm  
Muhabbet sofrasında sevgiyle doydum  
Gülen ayva ağlayan nardım Refika!  
 
Sen halk ozanlarının inleyen sazı  
Sümmani’nin torunu Veysel’in kızı  
Ey sinemde sönmeyen ateşin közü  



Kelamınla şifaya erdim Refika!  
 
Gurbet yanığı aşkın Nazende yarı 
Temmuz yangınlarımın zemheri karı  
Dostluğun küreledi bütün efkârı  
Yüreğimi yoluna serdim Refika!  
 
1.14.2014 
 
Nazende Gülistan 
 
Sevgili Refika Hanımı şiirde anlattığım üzere sadece şiir ve yorumlarından tanıyorum ve iyi ki 
de tanıyorum.İçten samimi dizelerinde ozan yüreğini gördüm.Aşık Kazanoğlu’nun geceler 
şiirine yazdığı nazire de beni hüznün deryasına saldı.Bir gün tanışabilmek ümidiyle Sevgili 
Refika Hanım…Yüreğinizi tanıyorum ve seviyorum. 
 

 
Nazende Gülistan 
 
 
Refika DOĞAN - 16.01.2014 03:13  
İşte en zor, en  sancılı  anlar böylesi anlardır desem abartmış olmam 
değil mi dostlar? Yorumda  naçar kaldığım an... 
 
Bir yürek,  maddi  varlığıyla bir insanı  görmeden, tanımadan,  duymadan 
dinlemeden de  tanımlayabiliyor demek ki! Kişi kendi yansımasını 
gördüğü kişiyi  bu şekilde yüceltir...Ne büyük onur... 
 
Şunu kesinlikle söylemeliyim ki; ben adına şiirler yazılacak kadar  önemli 
bir  şahsiyet değilim ancak, bir  yüreğin kendi yansımasını duyduğu 
yüreğe yüreğini yaslayarak dertleşme isteğini, paylaşma, dayanışma 
 isteğini anlayabiliyorum! Ve   bunu yapana derin bir saygı ile sevgi 
duyuyorum. Çünkü böyle  bir davranışın altında  herşeyden önce erdemli, 
sevecen,  saygılı, dürüst, hayatı bütün  yüzleriyle  yaşayıp özümsemiş 
 cesur, kendisiyle barışık bir dik duruş, bir dost yürek vardır. 
 
Bu bağlamda  sevgili  kardeşim, kalemdostum  Nazende Gülistan Hanım' 
a, beni fazlasıyla  mahcup ve mutlu eden bu  yürek sesi dolayısıyla ve en 
samimi duygularımla teşekkür ediyor; cıvıl cıvıl  renkleriyle  hayatın ona 
daima tebessüm etmesini, sağlıklı ve  huzurlu bir  yaşamla,   naif ve 
seçkin bir dostumuz olarak daima aramızda bulunmasını   diliyorum... 
 
Her dem saygı, sevgi ve dostluk selâmlarımla... 
 



 
“ BİR ŞEHZADE ÖYKÜSÜ ” 
 
Konya Ereğli’ sinde son Eylülün son Cuması 
Yedi dilsiz cellât havasında bağdaş kurmuş 
Zamanın göğsüne otağ-ı hümâyun. 
Bir çılgın akrepdir yapışmış zembereğine saatin 
Sürgülenmiş kapısı sevginin 
Kara bahtı eşiklerde besbelli kapatılmış  
Bu sebep yüzünden oy Hatun anam oy ! 
Karalar giyinsin söyleyin 
Bir baştan bir başa  
Yer, gök 
Büsbütün acun… 
 
Kıyar mı, deyin hele kıyar mı  
Bir baba evlâdına? 
Hele ki bu baba cihanın sultanı 
Sultan Süleyman Han ise 
Ne derler tarihi yazan yazgaçlar 
Ne derler acaba ? 
Deyin hele, susmayın, deyin! 
Genç yaşıma doyamadan  
Gidiyorum dünyadan 
Ey kara zindan ruhlular ! 
Varın ölümümü, durmayın varın 
Haremlere müjdeleyin!.. 
 
Şehzadeler şehri Amasya 
Ferhad’ ına yanar biliyorum 
Bir de bana yansın bundan sonra 
Kınalı Şirinler, üzüm gözlüler 
Ağlasınlar siyim siyim  
Cumbalarında evlerinin... 
* 



(Ş)ok geçirdi askerler, kışlalar da bin öfke 
N(E)rde, nasıl ve neden bu anlaşılmaz ölüm? 
Şa(H)ın mektubu varmış, öyle diyorlar 
Bir (Z)alimin uydurması, bir hainin oyunu 
İn de (A)h, hakikatin güneşi ufkumuza 
Doğ ve (D)urma bir an evvel ulaştır ruhumuzu sonsuza 
Rabbim (E)lem vermesin gene de kahraman ordumuza!.. 
 
(Ş)imdi açsın mor lâleler saray bahçelerinde 
V(E) salınsın Sadabat’da, Boğaz’da sandal sandal rüzigâr 
Ta(H)sis ettim yüreğimi lepiska saçlı Anadolu kızına 
Nur (Z)ulmü devirdiği gün giyecekti gelinlik 
Bir y(A)nda yedi tepe İstanbul yedi renge bürünürken 
Ötede (D)üşlerimizi saklayacaktı Kız kulesi ah annem! 
Rabbim (E)lem vermesin, mavi suların ülkesine, tek ben ölem!.. 
 
(Ş)u gelen şehzadenin kardeşiyim ben 
V(E)rmeyin haberimi, babam öldürdü diye. 
Sa(H)i suçum ne, onu da bilmiyorum 
Bir (Z)indan karası vakitteyiz ah kardeşim ah! 
Mutl(A)ka gelecek beklenen aydınlık gün 
Sakın (D)urmasın, bakmasın ardına kardeşim, yürüsün sabahlara 
Kabrim(E) gül getirsin ve su; unutmasın bir ara… 
 
* 
Konya Ereğli’ sinde son Eylülün son Cuması 
Yedi dilsiz cellât havasında bağdaş kurmuş 
Zamanın göğsüne otağ-ı hümâyun. 
Ölüm, sonsuza giden yola açılan kapı 
O kapıda son bulmakta bilirim 
Hayat denen bu oyun, 
Ey dipsiz tarih, ey tuğlar, tuğralar, surlar 
Ben çekip giderken bu genç yaşta;  
Çözülecek mi sandınız 
Çözülecek mi atılan düğüm, bilinecek mi sırlar? 
Hazır edin gözyaşlarınızı  
Veya yeniden kurun bir saray düğünü 
Hem ağlayın, hem gülün 
Ağlayın bahtsızlığıma, gülün zamaneye 
Ve destanımı okuyun. 
Yaklaşın şöyle, usulca gelin yanıma, 
Kimsenin bilmediği bir şehzade öyküsünü  
Benden duyun… 
 
Mustafa CEYLAN 
 



 
“ TAKVİMLER... ” 
 
Bu yıl yine tükettik yaprağını takvimin,  
Zamanın kenarından kayıp gitti seneler.  
Kimin ömrü eskidi, canı gitti kiminin,  
Zaman amansız elek, vakti geleni eler.  
 
Takvim yapraklarında hatıralar okurum,  
Sanki kalmak isterler zamanın köşesinde.  
Her anıdan, âtiye ipek şallar dokurum,  
Saklarım geleceğe bir zaman şişesinde.  
 
Takvimler ki; tarihin yıla düşen sözüdür,  
Ne ararsan bulursun, bak da gör yaprağına.  
Takvimler mazimizin gözüken ak yüzüdür,  
Kuşkusuz bağlar seni bu vatan toprağına.  
 
Her gün arar dururum kendimi bir sayfada,  
Boşa mı yaşamışım, güne çıkan faydam ne?  
Duyur bana kendimi, duyur bu son safhada;  
Arkamdan söylenmesin benden yana bahane...  
 
28.12.2013 Fatih-İST.   Enver Özçağlayan 
 



 
“ İSTEMEM TACINI ” 
 
İstemem tacını, köşkü, sarayı… 
Dünyayı başıma yıktıktan sonra. 
İsteyene versin mülkü, parayı… 
Türlü acılara soktuktan sonra. 
  
Benim istediğim dünyalık değil; 
Mülkün sahibine vermişim meyil. 
Asla başkasına değilim bağıl; 
Aşkıyla sînemi yaktıktan sonra. 
 
 
Dünyaya meyleden, boş oyalanır 
Rab; ürüyan verir, ürüyan alır.. 
Malın-mülkün; hepsi, geride kalır 
Bu can, cananına aktıktan sonra. 
  
Acılar, doğuştan kardeşim benim. 
Yad olur düşerse toprağa tenim. 
Makberimde çürür naçiz bedenim. 
Azrail bahtıma çıktıktan sonra. 
  
Hülvani BAŞTUĞ 
17/10/2013 
 

“ SON SEFER ” 



 
Defnedip ahımı çöllerde kuma, 
Semanın hüznünü yaktım közümle. 
Ağılar katıp da her bir yuduma, 
Savaşa kalkıştım kendi özümle. 
  
Gecenin gölgesi düştü üstüme, 
Karanlık ruhuma serdi postunu. 
Yıldızların gamı taştı üstüme, 
Güneş terk eyledi kadim dostunu. 
  
Seher vakti bir sabahı izledim, 
Aydınlık yok etti tüm düşlerimi. 
Gözyaşımı şebnemlerle gizledim, 
Gözlerim unuttu gülüşlerimi. 
  
Görmeyen bakışla baktım etrafa, 
Kendiyle konuşan kulları gördüm. 
Eridim aynada, aktım etrafa, 
Alevini yutmuş külleri gördüm. 
  
İlk nefesle son nefesin arası, 
Ömür denen zaman yüzdü derimi. 
Sevdaya yüklendi gönlün darası, 
Beklerim rıhtımda son seferimi. 
  
  
 Halil Gürkan 

“ BAŞIBOŞ!.. ” 
 

Vur emri verilmiş sokaklardayım… 

 

Kurşunlar serseri silah başıboş; 

 

Tövbeyi unutmuş dudaklardayım; 

 

Sabırlar serseri günah başıboş… 

 

  

 

Hicran ordusuna nefer kattıran; 

 

Gözümden uykuyu alıp-sattıran; 

 

Sabır hududunda nöbet tutturan; 

 

Geceler serseri sabah başıboş… 

 

  

 



Yorulmuş yürekte kalmadı ahenk; 

 

Bir günlük hasretin tam kırk yıla denk; 

 

Alın yazımızda yalnız iki renk; 

 

Beyazlar serseri siyah başıboş… 

 

  

 

Zor günde olmadı gözyaşım silen; 

 

Nispet makamında yüzüme gülen; 

 

Ne halden anlayan ne halim bilen; 

 

Hancılar serseri seyyah başıboş… 

 

  

 

Yürek mabedimi temelden yıkan; 

 

Hayat çınarımı kökünden söken; 

 

Neş’emi katledip gözyaşı döken; 

 

Irmaklar serseri timsah başıboş… 

 

  

 

Ali ALTINLI – 15/01/2014 

 

Saat: 16:52 

 

“ ANTALYA ” 
  
.............Mustafa Ceylan'a  
.  
İsmin gönüllerde saklı bir şehir,  
Solmayan renkli bir gülsün Antalya.  
Mehtaba hükmeden, gümüşten nehir,  
Gecemde masmavi tülsün Antalya.  
.  
Cennet sofrasında bir altın kaşık,  
Kültürde ülkeme tutuyor ışık.  
Sana bir ben değil, bir alem aşık,  
Bunu bütün dünya bilsin Antalya.  
.  
Mavi bir atlastır, denizin suyu,  
Her gece bağrına basıyor ayı,  
Gördüm ne canları besliyor kıyı,  



Aşıklar görmeye gelsin Antalya.  
.  
Gün geçiyor, güzelliğin bitmiyor,  
Anlatmaya kelimeler yetmiyor,  
Hayalin gözümden bir an gitmiyor,  
Ruhuma akan bir selsin Antalya.  
.  
Şanı, şöhretisin bu güzel yurdun,  
Uzaktan göz kırpıp, naz edip durdun.  
Bugün de Ayaz'ı gönülden vurdun,  
Güzeller güzeli ilsin Antalya.  
 
......................Ahmet AYAZ 
 
Antalya Güllük Şiir Derneği tarafından düzenlenen  
şiir yarışmasında, hececiler arasında 04 Kasım 2006  
tarihinde 3. olarak ödüle laik görüldü.     
 
Ahmet AYAZ 
 
“ ÜZÜLME ” 
 
 
Üzülme  
Kırgınım desem de 
Hatta yorgunum  
Her adımda 
Kader bir taş koymuş önüme  
Ama aşka  
Doğdum doğalı vurgunum 
 
Bakma gözyaşlarıma 
Hep kederden ağlamaz insan 
Canı yanar kalbi sızlar 
Pek sık gelmese de  
Talih ömrüme 
Sevindiğimde olmuştur 
Sebep ağladığıma 
 
Üzülme 
Sırdır hep büyük sevdalar 
Saklanır bir inci tanesine 
Öyle derin bir ummandır ki aşk 
Alır götürür sevileni 
Sevenin yüreğine 
Üzülme 
Beni çok üzdü 
İmkânsız düşler 
Kıyamam 
Sen de üzülme 
  



 
Gülcenaz/Şükran Gülcenaz AYDOĞAN 

 
“ YAKAR GİDERİM ” 
 
Hayalin kalır şu kara gözlerde 
Ardından saçına bakar giderim 
Üryan gönlüm mahcup söylemez ürker 
Garip başta sevda çeker giderim 
  
Söndü ateş rüzgâr külüm savura 
Vicdanın kalmamış döndün gâvura 
Astığın suratın benzer duvara 
Kaşımı yüzümü yıkar giderim 
  
Sensin benliğimi söküp de alan  
Anılardır şimdi mazide kalan  
Ağırdır sözlerin ağdalı yalan 
 Kapıyı çekmeden çıkar giderim  
  
Sanma ki ardından gözyaşı döktü 
Bir zaman başımda sevdalık tüttü 
Bezdirdin sevgine inancım bitti 
Sabrımı tükettin bıkar giderim 
  
Yedim, yuttum, neden? yalan kıtırlar 
Yıllar geçse bile seven hatırlar 
Yeminime şahit derdin satırlar    
Yazdığın mektubu yakar giderim 
  
Arif BARAN   (ARİFCE) 
 
 



 
“ HASRETİNİ ÇEKTİĞİM ” 
 
Bir rüzgar esse şimdi 
Adı sanı olmayan 
Alsa götürse bizi 
Yaprakları solmayan 
Ormanlara uğrasa 
Düşmeden tuzaklara 
Alsa götürse bizi, 
Götürse uzaklara!.. 
  
Hasretini çektiğim 
Yıllarıma kavuşsam 
Ulaşsam kuyulara 
Kana kana su içsem 
Başımda sevda yeli 
Dokunsa dudaklara 
Bahar havası esse, 
Kızaran yanaklara!.. 
  
Kemal DOĞANAY 
 

 

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. 

 

 

 

 

 


