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ŞU DESTANI(GÜLCE-Bahçe) 
  
Tarihçi var, Makedonya’lı İskender’in Milattan önceki yıllarda Türkistan’a kadar gelip başta 

Semerkant olmak üzere Türkelini zapt etmek istediğini yazar. 
Ay oğul!  
Tarihçi var, bilmez Makedonya’lı İskender’i, benim gibi düşünür, benim gibi anlatır Aryani (İranlı) 

Zülkarneyn’i ve Türk Komutan Şu’yu… 
Ay oğul! 
Şu kalesinde üçyüz altmış nöbet çalınanda tuğlarda, gök mü gürülderdi, yer mi yarılırdı? Ah bir 

anlatabilsem! 
Ay oğul! 
Devlet ola her dem, adil ola. 
Devlet ola her dem savaşa hazır ola ordusu. 
Anlatayım hele bir, gülce, gülce 
Kulak ver de dinle 
Dokuz tuğ üzre dokuz kös ve davul çalalım,  
Hakanlar,  kağanlar önünde dokuz gün 
Yürüyelim Zülkarneyn üstüne 
Ya da kullanıp aklımızı dökmeyelim kan 
Kavuşsun barışa cihan 
Dinle, işit Ay oğul! 
  
* 
  
(Ş)ükretmezse neler görüyor insan 
B(U) yükten çok şeyler veriyor insan 
  
Öl(D)ürülen Saka kahramanının 
Hil(E)yle alınan yiğit canının 
Mani(S)i kalıyor geçen anının 
Şükre(T)mezse neler görüyor insan 



  
Geçen z(A)mana çağlar tanıktır 
Mert ola(N)ın türküleri yanıktır 
İnsan can(I) gelip geçen konuktur 
Bu yükten çok şeyler veriyor insan 
  
* 
Ve 
Bir gün 
İnsanlar 
Mışıl, mışıl 
Uykusundayken 
Komşu devletlerin 
Sinsice saldırısı 
Gerçekleşti birden bire 
Hiç kimsenin başı yastıktan 
Kalkmadan oldu tatlı canından 
Öldüler rüyalarıyla beraber 
Öldüler kadın, erkek, yaşlı ve çocuk 
Öldüler bulutları bile göremeden 
  
* 
……………….Gök Börü’nün katliam ortasından  
……………………….Küçük çocuk Şu’yu kaçırışı 
  
Etrafını kuşatarak Saka ilinin 
Düşmanları iki koldan vurup geliyor 
Alevlenmiş yanar durur düşmanın kini 
Önlerine çıkan canı kırıp geliyor 
…….Yıkmış bendini, yollarını yarıp geliyor 
…….Çılgın başı taştan taşa vurup geliyor 
…….Suçlu suçsuz hesabını sorup geliyor 
  
Kızgın komşuları kılıçtan geçirdi 
Saka Türklerinin soyunu sopunu 
Küçük bir çocuğu Gök Börü kaçırdı 
Büyütüp eğitti bu küçük kağanı 
…….Genç Kağan gelişip bilgeliğe erince 
…….Düşmandan saklanan soydaşını görünce 
…….Saka devletini kurdu yerli yerince 
* 
……………….Çağların sinesinde şöyle yazar: 
………………Ay oğul! 



……………..Karanlık çöktüğünde göklere 
…………….Yaş yirmiden sonra bir yiğit 
……………Açmıştır kutlu bayrağı, toplamıştır ulusu 
……………….Ovalar, dağlar, bayırlar seslenirken 
………………..Şu!... 
………………….Şu!... 
…………………..Şu!... 
……………….Hazırdı çevresinde 
……………….Çadır, çadır Saka Türkünün ordusu 
  
Henüz daha çadırlarda boyları 
Genç yaşında büyük ordusu vardı 
Çevresinde aklı başında beyleri 
Soyunu korumak en büyük derdi 
…….Kale yaptı Balasagun yanına 
…….’’Şu Kalesi’’ dedi kendi şanına 
…….Üçyüz altmış altı nöbet çalına 
  
* 
……………….Ay oğul! 
……………….Devlet yönetmek, ordu yürütmek 
……………….Öldürmek için değil, 
……………...Barış içinde yaşatmaktır insanları 
……………..Ay oğul! 
…………….Sen de bilirsin ki; 
……………Yiğitliğin dokuzu vurmak birisi kaçmaktır 
……………..Hele dinle Kağan Şu kaçmadı ama… 
……………….Kullandı bilgece aklını 
…………………Biz anlatalım sen dinle. 
İnsanlar  
Ölmekten bıktı 
Yakılıp yıkılmaktan 
Kıran geldi kıtlıklar çöktü 
Umut besleyerek yarına baktı 
Yüreğinde yanan koruna baktı 
Dağ başını duman bürüdü 
Ha deyince binlerce 
Atlı yürüdü 
Yürüdü 
  
Sakalar bir gün kendi başlarıyla buluştu 
Günden güne gelişti, büyüdükçe büyüdü 
 Akan sular uyudu, düşman uyumaz oldu 



  
Kıtlıklar ve savaşlar, çekişmeler bitmiyor 
Çok ocaklar tütmüyor, olmasaydı dövüşler 
Hayâl olur sevişler, yürekler duymaz oldu 
  
Gün  
Geldi 
Zülkarneyn 
Ordusuyla 
Yürüdü ta 
Asya içlerine 
Adamları geldiler 
Türk kağanını gördüler 
Bir bir hallerini dediler 
‘’Zülkarneyn bize doğru geliyor 
Ne yapalım bu adamla söyleyin 
Emrinizi bekliyoruz 
Bir hışımla yürüyelim üstüne 
Havada kan kokluyoruz’’ 
Hâlbuki  
Kağan Şu çok önce kararlar aldı 
Kumandanlarını gizlice saldı 
Gözcü Hucend vadisine geldi 
Haber gitti ‘’Bekliyoruz’’  
Kırk gözcü 
Gizliden gizli 
Yaklaştılar yavaşça 
Zülkarneyn’i takibe aldı 
  
İşte bunun 
Bir gümüş havuzu vardı 
Kağan Şu’nun 
Havuzunda kazı vardı 
‘’Savaşalım mı?’’  
Diye soranlara 
Kağan şunu dedi: 
‘’Şu kazlara ördeklere bakın hele ders size 
Havuzdaki eğlenceyi bozanlara sorsak hele’’ 
  
‘’Zaman kötü, bir gün bari temiz suya kan düşmese 
Bizim halimizden bize kızanlara sorsak hele’’ 
  
‘’Huzurlara yoldan kara haber getirenler hani 



Kılıçları bir kez çekip tozanlara sorsak hele’’ 
  
Çıktı Zülkarneyn yola, geliyor öldürerek 
Önceden gelmiş şanı, atı dörtnal sürerek 
Korku salmakmış işi nice başlar vurarak 
..…..Şu geçen savaşlara içimizle yanmalı 
…....Küsülen barışlarda tarihini anmalı 
…....Kovana sahip çık ki, arı gibi olmalı 
  
Kağan’ın  
Bu sözlerini 
Duyan halkının 
Yüreğine od düştü 
Korkup dehşete kapıldılar 
Hükümdar savaşa hazırlanmamış  
‘’Ne yapacak, ne edecek’’ telaşı 
Sardı içten içe korkuyla 
  
Halkının yüreğini 
Paniği gördü 
Kağan ŞU 
  
Çaldırdı davulları Sakaların Kağanı 
Halkı ile birlikte ta doğuya yürüdü 
Üstlerine binecek hayvanları aldırdı 
Bürüdü yüce dağlar başını kara duman 
  
Her gelen birbirinin hayvanını almıştı 
Kimi yayan yapıldak yıldızların altında 
Dalmıştı büyük kağan uzun yolda hayale 
Geride bırakmıştı gelmeyen birkaç kemi 
  
Kan dökmeden halkını kaçırmıştı savaştan 
Sabah olunca Kağan, konakladı ovada 
Sakalar çok sevindi, telef olmamıştı can 
Havada kuş sesleri, yerde toprak kokusu. 
  
*** 
Tarihte az rastlanır eşine 
Eşinerek tırnaklarıyla toprağı 
Toprağın içine ulusunu saklayan 
Saklayanlar öfkesini, muvaffak olmuş 
Olmuşun, ölmüşün çaresi yoktur 



  
Yoktur böylesi, savaştan kaçan 
Kaçanlar ödlek dese de cahiller 
Cahillerin elinde oyuncak oluyor barış. 
Barış ancak bilge işi 
İşi savaşmak olan kişi 
Kişiliğin kaybedendir 
Bedendir acıları çeken 
Çeken ortada ya çektiren? 
Çektiren azınlıkta elbet 
Elbet çoğunlukta çekenler 
Çekenlerin acıları ulaşır arşa 
  
Arşa çıkan savaşa 
Savaşa ‘’Dur’’ diyen yok mu? 
Yok mu tarihin akışını tersine çeviren 
Çevirenler yönünü rüzgârın 
Rüzgarın akışını kötülüğe salsın 
Salsın sesini yırtılırcasına sessizliğe 
Sessizliğe boğulsun yeryüzü 
  
Yüzünü yırtsın toprağın, tek bir tohum 
Tohum çatlayıp kucaklasın hayatı 
Hayatı tatsın görmediğim cen 
Cennete dönsün dünya denen alem. 
  
* 
.….Ay oğul! 
Bilesin ki Türkler, savaşta çok zaman geri çekilerek 
Düşmanı peşlerinden sürükler, onu tabiat olayları ile 
.…….Yıpratarak zayıf düşürürlerdi. 
  
Hele biraz bekleyin, sergiler serelim 
 Yaşlı, çocuk saklayın bekleyip görelim 
Atlara binsin benim güçlü gözcülerim 
Düşmanı bir yoklayın, kaç yiğit yoralım 
  
‘’Zülkarneyn buradan gelip geçici’’ 
Deyip bazıları orada kaldı 
‘’Tutunamaz burada, bir gün kaçıcı’’ 
Deseler de yine kalanı buldu 
‘’Yurt yapamaz burayı, konup göçücü’’ 
Çoğunun içinde korkular saldı 



Önüne geleni kesip biçici 
Yine yüreklere endişe doldu 
Can dediğin bir gün garip uçucu 
Ecel dayanınca olanlar oldu… 
  
* 
  
Bakanlar tepelerde, çoktan arayı açtı 
Bak anlar doğru bakan, bu insanlar çok açtı 
……….Dağlar kanla yazılmış, bu yazanlar ya deli 
……….Çağlar durur nehirler, kanla yıkar yad eli 
  
Dağlarım kan revandır, çıkar mı bir gün ahım 
Dağlarım yüreğimi, bilmem neydi günahım 
............Başımız karpuz gibi, gövdemizde düşüyor 
……….Başımız uyutuyor; ‘’Sen hayıra düşü yor’’  
  
* 
  
……………….Ay oğul! 
……………….Demir kapı  dışında yirmi iki boy vardı 
……………….Hun, (Türkmen) derlerdi adına 
……………….Demir kapı içinde 
……………….Zülkarneyn’in yanında iki boy vardı 
……………….Kal Aç denirdi adına 
……Bu da bir savaş taktiği idi 
….…Vakti gelince açmak için o demir kapıyı 
……..Ay oğul! 
………Yirmi dört gömlek içinde, bir vücuttur Ulusum 
  
Uzun yollardan geçip, aştılar nice dağı 
Öbek, öbek çadırları yaylalara kurdular 
Bir taktik ile geri çekilerek durdular 
Korku değil, tersine çevirmek için çağı 
  
Bir kişiye bel bağlamış koca tarih akışı 
Gelecek, topraktaki solucanın sezgisidir 
Ana rahmine düşen çocuğun yazgısıdır 
Bin canı telef eder, bir kişinin bakışı 
  
Yeşerir bazen hayat, dibinde bir kayanın  
Döne, döne yüzünü, bakar güneşe, aya 
Sancılanır, acıya banıp gelir dünyaya 



  
Çok sır saklı içinde, işlenen her oyanın 
Yeni bir can yaratmak, sevdalanmak da öyle 
Dayanmalı sevdalanan, doğuran ana gibi 
  
* 
……………….Ay oğul! 
……………….Türk Eli bozkırında  
……………….Nal sesleri duyulanda 
……………….Aral’dan Çin Seddine 
……………….Gök Börüler, Kürşatlar  
………………. Yollara koyulanda 
……………….Karşılaşsa öncü güçler 
……………….Türk’ün aklı galip gelir 
……………….Gelir de, 
……………….Kutlu bayrak yükselir. 
  
Zalim Zülkarneyn orduyla, düştü Türklerin peşine 
‘’Gece baskın yapın’’ diye Seçilmiş yiğitler yolladı 
  
Saka kağanı Şu, güçlü orduları görür görmez 
Çekilmektir düşüncesi, bu savaşa izin vermez 
Kapılarına dayanan düşmanlar yerinde durmaz 
Zalim Zülkarneyn orduyla, düştü Türklerin peşine 
  
Yüksek, yüksek dağlar aşıp nice yollar dolaştılar 
Süre, süre atlarını Çin yurduna ulaştılar 
Genç savaşçılar bir bilge savaşçıyla buluştular 
‘’Gece baskın yapın’’ diye Seçilmiş yiğitler yolladı 
  
* 
……………Ay oğul! 
……………Günlerden bir gün Kağan Şu’nun yiğitleri 
……………….Yaparlar gece baskını.  
……………….Çerilerden birini  
……………….Böler ortadan kılıçla ikiye 
……………….Dökülür altın dolu kemeri 
……………….Kanlar içinde yere. 
……………….Altın han- Altın Kan denir  
 ……………….Şimdi bile o yöreye 
  
Türkler gece saldırıyor 
Kında kılıç sesi vardı 



Kimler kimi öldürüyor 
Kinde kanın hası vardı 
  
Her vuruşta şimşek çakar 
Yer gök şahit olmuş bakar 
Kavgalarda vücut denen 
Handa canın yası vardı 
  
Bir düşmana kılıç vurdu  
Her vuruşta gövde yardı 
Belde altın dolu kemer 
Bir vuruşta süsü kırdı 
  
Yara sızlar, kılıcın değip kestiği tende 
Acı nedir ki acep, ne bilir yarasızlar 
Gün olur devran döner, neler görürsün sen gül 
Sen gül diye toparla, nerde çiçek görürsen 
  
Dilim Söyler sözleri, başım çeker cefayı 
Ya derimi yüzseler, kesseler dilim, dilim 
Bir bilmece sürüyor şu insanın dünyası 
Dün yası ile ağlar, bugün atar kahkaha 
  
* 
…………….Çadırdan kente dönüşün destanıdır bu 
……………….Ay oğul’ 
……………….Balasagun ikliminde ürün veren 
……………….Türklüğün bostanıdır bu 
……………….Çağlar çağı bitmedi 
……………….Ulusların şom kini 
……………….Hala kör bir öfke yaralar 
……………….Gökte uçan güvercini 
……………….Hile, nefret kin ve öç 
……………….Kırar zeytin dalını 
……………….Ay oğul! 
……………….Tarih böyledir işte 
……………….Destan, destan 
……………….Çalar kavalını 
……………….Zanneder misin ki! 
……………….Ebedidir barış atılan imza kalacak 
……………….Şehirler kurulsa da 
……………….Gün gelir sinsice 
……………….Öç yemini alınacak! 



  
Zülkarneyn,  gün geldi yurduna döndü 
Planlar teper gider 
Şu, Balasagun’a gelip yerleşti 
Bir söylence kopar gider 
  
Türkler kentleşmeyi yeniden kurdu 
Çadırdan vazgeçip yaptılar yurdu 
Birleşti başlar el ele verdi 
Barışları yapar gider 
  
Ataları Mu’yu örnek getirdi 
Sakalar göçebeliği bitirdi 
Şu kalesine bir tılsım yatırdı 
Orda kuşlar sapar gider 
  
*** 
Barış gelmişti 
Çekilerek gittiler 
Herkes gülmüştü 
Bir uykuya yattılar 
  
Yurdunda doğan 
İnsanlarda yarışı 
Yiğitti Kağan 
Çok sevmişti barışı 
  
Gül erken soldu 
Uykudan uyandılar 
Düşman kin saldı 
Kana boyandılar 
  
Sinsice gelip 
Aryaniler saldırdı 
Türk Kağan Şu’yu 
Bir hileyle öldürdü 
  
*** 
  
……………….Ay oğul! 
….Şu’yu kurtaran Gök Börü neyse sen de o’sun bil 
…….Karabulutları göklerimden sil 
……….Barışa gülümsesin mor menekşe, karanfil 



…………Barış diye yan gelip de yatma hiç 
…………….Bu destandan örnek al 
……………….Destandır ki çok ilginç! 
  
  
*** 
 
Yağız atlar kişneyende ovada 
Cenk davulu gümleyende havada 
Türk evladı uyur mu hiç yuvada? 
Akıl gerek bilek gerek yurt için 
Açılmayan kapıları açmaya 
Aşılmayan yüce dağları aşmaya 
Işıkları karanlığa saçmaya 
İlim, irfan, bilgi gerek kurt için 
Destanlarım beni bana anlatır 
Zaman unutkandır derler, unutmaz hatırlatır, 
Kendisini bilmeyen, bir gün yurdunu satar, 
Balasagun yaylasında, Şu adında yiğit yatar… 
  
  
 Harun YİĞİT     



 
“ SON MEKTUP ” 
Bunlar son satırlarım bu sana son mektubum 
Postacının yolunu boş yere hiç bekleme 
Sanma ki çok zalimim sanma ki çok ketumum 
Ayrılığın suçunu yalnız bana yükleme 
 
Ne bir yalanım oldu ne de seni kandırdım 
Dilimden düşen her bir sözüm bil ki yemindi 
Ne bir hevesti sevdam ne boş yere yandırdım 
Ölümsüz sevdiğine bu yüreğim emindi 
 
Kaldır dedin mantığı bir kenara bıraktım 
Aktı gönlüm gönlüne Zühre'ye yandaş durdum 
İlk kez seviyordum ben aşk yolunda çıraktım 
Ne araştırdım seni ne geçmişini sordum 
 



Arımsın namusumsun şahadetimsin dedin 
Kuş kadar yüreğimi avuçlarına verdim 
Sevgine kul köleydim belki de arsız kedin 
Onur gurur ne varsa ayakaltına serdim 
 
Manolyalar şahitti mehtaplı o gecede 
Yüreğim yüreğine koşulsuz köle oldu 
Sana seslendim her gün deste deste hecede 
Kalemler raksa durdu yüzlerce sayfa doldu 
 
Yıldızlar gibi kaydın yalan oldu sözlerin 
Kan beynime sıçradı yüzümde döndü nevir 
İster su serp üstüne ister yansın közlerin 
Yâr demem artık sana çoktan geçti o devir  
 

 
Safiye SAMYELİ 
 

“ Aşk Dedikleri ” 
Dünyanın en büyük hastalığı bu, 
Ozanların fikri aşk dedikleri. 
Çölde bedevinin serabıdır su, 
Mevlana’nın zikri aşk dedikleri 
 
Yunus olup herdem onu ararsın 
Mevlana'da döne döne yanarsın. 
Ferhat gibi dağı taşı kırarsın. 
Tatlı balda kekri aşk dedikleri. 
 
Mecnun’u çöllerden çöle gezdirdi. 
Kerem’i yaşamaktan da bezdirdi. 
Bilal’i kayada bulup ezdirdi. 
Züleyha’nın hakri aşk dedikleri. 
 
Bahşi ise bir güzelin nârına, 
Ümitsiz gidiyor şimdi yârına. 
Acımaz ömrünün ilkbaharına, 
Yoksulluğun şükrü aşk dedikleri. 
  
 
BAHŞİ/Adem ÇOBAN 

“ Sarıkamış destanı ” 
 
Erzurum da toplandı yüz yirmi bin kahraman  
Daha yeni bitmişti seferi Yemen Balkan.  
Üst baş yırtık perişan yorgunluk daha yaman;  
Düşünür mü Mehmet’im düşman Sarıkamış ta.  
 



Yirmi iki aralık günü yollar tutuldu,  
On beşlik delikanlı kırklık dede katıldı.  
Tezden ulaşmak için yol biraz kısaltıldı;  
Her dakika önemli her an Sarıkamış ta.  
 
ALLAHUEKBER dağı amansız geçit vermez,  
Öyle bir kıyamet ki kimse kimseyi görmez.  
Yırtık çarıklar donmuş ayaklar da yürümez;  
Kanla donmuştu sanki zaman Sarıkamış ta.  
 
Eller el arar oldu diller zaten dönmüyor,  
Havaya kalkan kollar donup daha inmiyor.  
Uykuya dalan canlar bir daha uyanmıyor;  
Böyle yazmış İlahi Ferman Sarıkamış ta.  
 
Kör gecede ak kâbus sanki olmuş Azrail,  
Kıyamet o an işte Sur’a üfler İsrafil.  
İlk bahara gerdandır Soğanlı da hemayil;  
Kar beyazdır çiçekler nişan Sarıkamış ta.  
 
Vatan ve din mevzuy sa gerisi teferruat,  
Bu Türk İslam askeri böyle etmiştir taat.  
İslam’ın özünde var komutana itaat  
Her şey apaçık belli ayan Sarıkamış ta.  
 
İşte vatan sevgisi ölümüne iştirak,  
Düşmeyecekti yere kan la resm olan bayrak  
Tecelli Hak-k tan gelmiş şahadettir son durak  
Ak ölümle yazıldı destan Sarıkamış ta.  
 
Etem-i gururumdur duysun bütün kulaklar,  
Doksan bin cana mezar bu ağlayan topraklar  
Kar çiçeği derler ya kanla açar yapraklar.  
Zulmeti boğan inanç iman Sarıkamış ta…  
 
  İbrahim Etem Ekinci 
 



 
“ BABO KURBAN ” 
 
Kaldık gurbetle yüz yüze 
Yokluklar, getirdi dize 
Zamanında dedin bize 
Bilemedik Babo kurban. 
* 
Bozuk dünya, bozulmuş fert 
Kimi kalleş, kimisi mert 
Yollar uzak, gurbet namert 
Gelemedik Babo kurban.  
* 
Demiştin ya, gurbet yaman 
Elin yad'ı etmez aman 
Yürek ağlar, zaman zaman 
Gülemedik Babo kurban. 
* 
Bile bile gelen oldu 
Kimsesizce ölen oldu 
Sanma çare, bilen oldu 
Bilemedik Babo kurban.  
* 
Kimi yitirdi benliğin 
Kimi unuttu kimliğin 
Kurutur, canın iliğin 
Çile dedik Babo kurban. 
* 
Özlem duyduk bazı bazı 
Kaybeyledik, eski haz'zı 
Alnımıza gurbet yazı, 
Silemedik Babo kurban. 



* 
Insanlar var kısım kısım 
Tanımazsın kimdir hasım 
Faydasız, akraba hısım 
Darbe yedik Babo kurban. 
* 
Şu gurbet denen deryanın 
Batsın senin her bir yanın 
Ömrü bitik, Mustafanın 
Ölemedik Babo kurban. 
* 
Gaziantepli Garip Mustafa Yalçınkaya 
 
 



 
“ BİR LATERNA ŞARKISI ” 
 
—Bugün çok hüzünlüyüm dedi kadın gözlerini indirerek 
 
Buraya ne zaman gelsem içimde bir burukluk oluyor 
 
---Geçecek dedi adam 
 
Hatıralarda gezer ve gün gelir biter acısı 
 



Gözlerini bir melodiye yaslayıp sordu 
 
Bu nasıl bir şiir olacak dedi adam  
 
---Daha olmayacak dedi kadın 
 
---Ben öldüğümde o şiir doğacak… 
 
 … 
 
 Bir laterna kadarmış ömrü 
 
Metalleri erimiş, ahşapları çürümüş 
 
Şarkılar da bitermiş, üç günlükmüş  
 
Topu topu yedi notalı 
 
 Ve hicrana sarılan günmüş 
 
Dünmüş, dingin ve hüzünleri dökülmüş 
 
  
 
Neyi kalmış geriye 
 
Merdiveni ve kollarına dolanan sarmaşık gecelerinin 
 
Yorgun kolları… 
 
  
 
Yüzü ifadesiz bir bulut gibi 
 
Ve kan çanağı bir toprakta biten 
 
alyuvarları septrilyon kere dolaşan 
 
Hüzün melodileri gibi… 
 
  
 
Bir somon balığının  yuvaya dönüş zamanı gibiyim 
 
Kilometrelerce koşuyorum 
 
Kilometrelerce doğduğum yere varmak 
 
Yüreğinde kalmak için 
 
Ve ulaştığım an 
 



Kendimi o derin sonsuz uykuya bırakmak… 
 
  
 
Ve bir laterna şarkısı  
 
Muhteşem bir slow 
 
Gıcırtısız  
 
Çılgın Kahkahalarına bir ateş yakmış 
 
Çok sevdiği bir tabloyu 
 
Hüznün dağlarına bırakmış… 
 
  
 
 Telleri küflenmiş bir şiir gibi 
 
 teklese de 
 
maziden birkaç kare  eklese de 
 
şiirlerim gibi, ateşböceklerinin ışığı kadar şık 
 
resimlerim gibi ucu yanık  
 
asırlaşmış bir ağacım ben 
 
 fosilim 
 
tin imde bulunmuş 
 
herkes duyamaz onu 
 
  
 
bir laterna şarkısı ki 
 
yüreğimdeki en dehliz i  sokakta unutulmuş… 
  
  
Şiirimi Günün Şiiri olmaya layık gören Edebiyat Sitemizin kuruluna  ve beğenilerini sunan 
gönül dostlarız sonsuz teşekkürlerimle çok çok mutlu oldum sevgimle saygımla. 
 
aysegulaskimkaragoz 
 
 

 



 
“ KADINIM ” 
Yüzünden güzellik ve nur akıyor 
Cennet görevlisi misin kadınım? 
Şefkatli gözlerin derin bakıyor 
Yetiştirdiklerin dua okuyor 
Hak’kın hediyesi misin kadınım? 
 
Ağladık, nazlandık anne dizinde 
Üzsek de görmedik nefret yüzünde 
Şefkatten başkası yoktu özünde 
Büyüsek de çocuk olduk gözünde 
Şefkat abidesi misin kadınım? 
 
Delikanlı olduk, gözümüz sizde 
Aşkına tutulduk, kalır mı sözde? 
Saklanmaz duygular, okunur yüzde 
Mutluluk yoluna koyulduk biz de 
Güzellerin hası mısın kadınım? 
 
Evlendik oldunuz can yoldaşımız 
Mutfağa girince kaynar aşımız 
Çocuk sesleriyle doldu başımız 



Sizinle kemale erdi yaşımız 
Meleklerin sesi misin kadınım? 
 
Artık yol görünür, sonumuz yakın
Analara müjde, Cennetler hakkın
Bize de olur mu bir şefaatın? 
Ne yapsak, neylesek, ödenmez hakkın
İnci, nur tanesi misin kadınım? 
 
Kadir Tozlu 
13.03.2013 
 
Süperbaba 
 

“ YOZGATLI SATILMIŞ ”
Sen üzülme Yozgatlı Satılmış 
Bundan beş bin yıl önce 
Babil’de, Kahire’de, Roma’da 
Bileklerinde zincir, ayaklarında pranga
Köle diye sokaklarda satılmadı mı
Satılmış?! 
  
Uzaklara gitme öyle 
İşte Anadolu köyleri 
Analarımız, bacılarımız, kızlarımız
Başlık parası diye birkaç akçeye
Açıktan açığa köy odalarında 
Satılmaz mı Satılmış? 
  
Bu gün de öyle 
Bin dokuz yüz ellilerde 
Birkaç dolar, birkaç dozer, birkaç kepçeye
Küçük çocuklarımızı 
Bir avuç süt tozu “Marşal yardımı” diye
Satılmadı mı Satılmış? 
  
Satılmışlar iş başında Satılmış 
Satıyorlar memleketi, parsel parsel
Karış karış 
Bizi de, sizi de satacaklar, 
Alan çıkarsa 
Japon’a, arabaya, Çinliye 
Satılmış koymuş adını 
 Yine de, anan akıllı kadınmış. 
 
Ökkeş Öztürk 

 

Artık yol görünür, sonumuz yakın 
etler hakkın 

Ne yapsak, neylesek, ödenmez hakkın 

“ YOZGATLI SATILMIŞ ” 
 

 
leklerinde zincir, ayaklarında pranga 

Köle diye sokaklarda satılmadı mı 

Analarımız, bacılarımız, kızlarımız 
Başlık parası diye birkaç akçeye 

 

Birkaç dolar, birkaç dozer, birkaç kepçeye 

Bir avuç süt tozu “Marşal yardımı” diye 

 
Satıyorlar memleketi, parsel parsel 

 



 
“ AŞKI YAZSIN BU KALEM ” 
. 
Mutluluğu resmetsin, aşkı yazsın bu kalem. 
Hece hece zerk etsin, ruhumuza Leyla’yı. 
Firdevsî ikliminde, tutuşsun yansın âlem 
Mecnunlaşıp çöllerde, zikredelim Mevlâ’yı. 
. 
Sonu gelmesin aşkın; bütün zamanlar dursun. 
Hiçliğinde kaybolsun; yok olsun elem, keder. 
Sonsuzluğa giderken kalpler “aşk” diye vursun. 
“Yaşar iken ölmeye”; hangi maktul, “ölmem!” der. 
. 
Kalemlerden dökülsün bütün efsunlu sözler. 
Kelimeler boyansın baştanbaşa sevdaya. 
Bitmesin mürekkebi, hokka olsun denizler. 
Gökkuşağı taç olsun; tüm renklerle semaya. 
. 
Yıldızlar, ay raks etsin; bulutlar yere insin. 
Şimşekler ışık saçsın; neşvünema bulsun yer. 
Gökten üç elma düşsün; bulan âşık sevinsin. 
Cennetin oğlu, kızı; acep yer mi bu sefer? 
. 
Âdem ile Havva’nın, kalem yazsın aşkını. 
Kuşaklara anlatsın; heceler, hiç susmasın. 
Cennet’in mağdurları, büyük aşkın şaşkını. 
“Allah’ın emri!” desin; sakın aşka küsmesin. 
. 
Durmasın, dinlenmesin; “ölümüne aşk” desin. 
Hayat sevmekle başlar, aşk ile devam eder. 



Kadere teslim olup bir elma daha yesin. 
İlâhî böyle yazmış; tüm yollar aşka gider. 
. 
Hülvani BAŞTUĞ  
29/09/2013 
 

“ BURUK SERENAT ” 
 
Seviyorum seni firûze gözlüm, 
Züleyha yüzlüm, 
İyi ki varsın. 
  
Deng-i dönencesin tıpkı yanımda, 
Deveranımda, 
Leyl ü neharsın. 
  
Dalından düşmeyen dört mevsim hem de, 
Gönül bahçemde, 
Ayvasın, narsın. 
  
Dinginleştirici, huzur verici, 
Nemlendirici, 
Ter-i buharsın. 
  
Türkistan güzelim kalma ırakta, 
Aşkın, bırak da! 
Ruhumu sarsın.  
  
Toprak ısınanda çiçekler açan, 
Böcekler uçan, 
Dem-i baharsın. 
  
Mahzunsun bilirim Kudüs bakışlım, 
Bağdat nakışlım, 
Bir özge cansın. 
  
 Değme! Kirpiklerin kanıma girsin, 
 Sen ki Keşmir’sin 
Ve Kandahar’sın. 
  
Ahmet Süreyya DURNA 
 

“ DOĞRU DEĞİL(1) ” 
 
Makyajlanmış bir tarih, birçok ayıpla dolu 
Kızanlar kızsın ama dünümüz doğru değil 
Yarına güvenim yok, her an kayıpla dolu 
 Gördüğüm kadarıyla günümüz doğru değil 
 



İzledikçe âlemi artıyor gönül sancım
Sancılarım arttıkça daha büyüyor hıncım
Sahtekârlık diz boyu tükeniyor inancım
Dürüstlükle anılan ünümüz doğru değil
  
Herkes ayrı benlikte, herkes başka rotada
Düşünmeye gerek yok, hesap kitap ortada
İnanın, inanmayın mevcut olan kotada
Birimiz doğru ise binimiz doğru değil
  
Kökten yitirdik dini, ahlak zemini laçka
Unuttuk Yaratan’ı döndük beşeri aşka
Kulluğumuz kesin de, secdemiz başka başka
Kaybettik kıblemizi, yönümüz doğru değil
  
Şerrin kör testeresi kemiklere day
Saflık bitti; yürekler zulmet ile boyandı
Aslan diye gezenler çakallarla uyandı
Bu bir kâbustu ya da inimiz doğru değil
  
 
Eli kanlı olanın yüzü-gözü pak ise
Sütü kirleten kaşık, sütten bile ak ise
Savaşta çocuklara kurşun sıkmak hak ise
Peygamberler yalancı, dinimiz doğru değil
 
Kenan Baran 15.01.2014  
 

“ BİN KURŞUNU YENDİK BİZ ”
 
Ölümlere meydan okur erimiz 
Güvercin kanına  bandı  dirimiz
Kurtlar  sofrasına  peşkeş terimiz
Birer birer  ölenlere öldük biz 
Bir kalemle  bin kurşunu  yendik biz.
 
Müptelası olduk  kara toprağın
Namlunun gezini  örten yaprağın
Azap pençesine  esen  Bayrağın
Bir çırpıda  yüzbin fesat  sildik biz
Bir kalemle  bin kurşunu  yendik biz.
 
Kızılı serinde  gören   bir Millet
Zalimin zulmüne edermi  minnet
Zeytin yaprağında  gülmez ihanet
Adım adım  solanlara  solduk biz
Bir kalemle  bin kurşunu yendik biz.
 
Nasırlı el  gülen yüzler  gözgöze
Gündoğdu da  güneş doğduk  

İzledikçe âlemi artıyor gönül sancım 
Sancılarım arttıkça daha büyüyor hıncım 
Sahtekârlık diz boyu tükeniyor inancım 
Dürüstlükle anılan ünümüz doğru değil 

Herkes ayrı benlikte, herkes başka rotada 
Düşünmeye gerek yok, hesap kitap ortada 

mevcut olan kotada 
Birimiz doğru ise binimiz doğru değil 

Kökten yitirdik dini, ahlak zemini laçka 
Unuttuk Yaratan’ı döndük beşeri aşka 
Kulluğumuz kesin de, secdemiz başka başka 
Kaybettik kıblemizi, yönümüz doğru değil 

Şerrin kör testeresi kemiklere dayandı 
Saflık bitti; yürekler zulmet ile boyandı 
Aslan diye gezenler çakallarla uyandı  
Bu bir kâbustu ya da inimiz doğru değil 

gözü pak ise 
Sütü kirleten kaşık, sütten bile ak ise 
Savaşta çocuklara kurşun sıkmak hak ise 

yalancı, dinimiz doğru değil 

“ BİN KURŞUNU YENDİK BİZ ” 

 
dirimiz 

peşkeş terimiz 
 

yendik biz. 

kara toprağın 
örten yaprağın 

Bayrağın 
sildik biz 
yendik biz. 

bir Millet 
minnet 

gülmez ihanet 
solduk biz 

bin kurşunu yendik biz. 

gözgöze 
 bizbize 



Kalemin kavgaya  sunduğu teze 
Bir yüreği  yüz parçaya böldük biz 
Bir kalemle  bin kurşunu  yendik  biz 
 
MEHMET GÜVEN... 
 

“ SEVMEZ OLAYDIN ” 
 
 Siyah saçlarını yarin tarasın. 
Belki bir gün sende beni ararsın. 
Ölürsem kabrime toprak atarsın. 
Bir canım var iste sana vereydim. 
Beni niye sevdin sevmez olaydın. 
 
Siyah saçlarının örgüsü güzel. 
Senin yüreğinin sevgisi güzel.... 
 
 Fırat ırmağında bir kuğu yüzer. 
Dostum idin dost kıymeti bilmedin. 
Beni niye sevdin sevmez olaydın. 
 
Arif Ocakçı Ocakbey 
O-C-A-K-B-E-Y... 
  
Tıkla hatçam türküsü.. 
http://www.izlesene.com/video/denizin-dibinde-hatcam/2858601# 
 
ocakbey/Arif OCAKÇI 
 

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. 
 

 

 

 

 

 


