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“ AYSELLER ” 

Ay! Ay! Ay! 
 
Bulutlar ağladı mı ne? 
 
Ortalık damla damla 
 
Akıyor, akıyor seller 
 
Ay!... Ay! Ay!... 
 
Yanlış mı görüyorum ne? 



 
Bulutlar değilmiş ağlayan, 
 
Ağlayan Ayseller… 
 
  
 
Ay, selden korkup, göğe çekilmiş 
 
Ay, seli görüp, yıldızlara bürünmüş 
 
Ay, selsiz yaşamazdı hani? 
 
Peki,  
 
Ben nasıl yaşarım, ne ederim? 
 
Nereye giderim? 
 
İçimdeki Aysel’siz… 

 
Aysel Al 
“ ÖLÜM -- Gülce / gelince ” 
  
Ne zaman  
Alışacak  
İnsanoğlu ölüme  
Her gidenin ardından  
Yürekler lime lime  
.......... Dayanması zor ki zor...  
 
Ölümün  
Adı gitmek  
Kalmak ölümün eşi  
Bu çemberin içinde  
Debelenir her kişi  
...........Yüreklerde kor ki kor...  
 
Bir yeni  
Hayat başlar  
Hem gidene, kalana  
Gıpta eder kalanlar  
Azığını alana  
..........Günahkârsa hor ki hor...  
 
Anlarız  
Dünya Fani  
Gidecek bir gün gelen  
Güçlü güçsüz farketmez  
Düşecek toprağa ten  
...........Ötesini sor ki sor!  



 
Zübeyde GÖKBULUT(gelin)  
2012/Kırşehir  

 
“ Oğuz Türk Destanı ” 
 
Bir bey oğlu açmış şehrin kapısını 
Ve derler ki yüz atlı gelmiş üzerine, 
Kılıcı keskin, yüreklidir de; 



Neferi yetmemiş düşmanın topuna, tüfeğine, 
Haber salmış hanlar hanı gelsin huzura, 
Biz de gönül eri çok, 
Dur! Diyecek küffara; 
Sürmüş atını bey oğlu doludizgin, 
Kanatlanmış ruhu bu habere kesin, 
El vermiş, diz vurmuş, varmış huzura, 
Sebeb-i gaye budur selam han oğluna. 
  
Ulu dağlar bile eğilmiş 
İki oğlun yüreği karşısında 
Ve beylerbeyi gürlemiş fermanımdır dinleyin, 
‘Bre oğullar sizi görevlendirmişiz, varın 
Titresin ayak sesinizden yüreği düşmanın, 
Yıldızlı hilal Turan aşkına, 
Tez düşün yola bin atlınızla, 
İki can, tek bilek olun, 
Atalar icazet vermiş hele gidin.’ 
‘Vakti saatinde ibadetinizi ihmal etmeyin,’ 
  
Saçları aslan yelesi han oğlu, 
Gözleri şahin bakışlı Beyoğlu, 
Sürmüşler atlarını zafere doğru, 
Ardından yetişmektedir şanlı bir ordu; 
Aykız dua ya açmış ellerini, 
Gök hatun anası hey oğul can oğul, 
İki kadın biri anası biri, sultanı, 
Hanlar hanı babası, selametle uğurlamışlar, 
İki cesur yürek kahramanlarını. 
  
İki oğul iki baş, iki gönül bir ateş olmuş, 
Derler ki biri bey diğeri han oğluymuş; 
Gün ayazı, ana duası çıkmışlar yola, 
Bir yürekten bin ses, canlar tek olmuş, 
Hepsinin azmi muradı zafere; 
Gözü yaşlı gökçe gelini hatırlamış bey oğlu, 
Gülümsemiş erler eri, ah oğullarımın anası, 
Bekle beni döneceğim koyma ten içine yası. 
Han oğlu hükmü, hâkim yok geride bıraktığı yar, 
Tek dileği kavuşmak yurdu yar-i diyar, 
Derler ki o gün yürümüş atlılar Tanrının izniyle, 
Küffar korkmuş, şaşırmış Türk’ün azametine, 
Öyle bir cenk olmuş sanki zaman durmuş, 
Hak kılıcı haksızlığı belinden vurmuş. 
  
Ve kutlu han oğlu şöyle demiş askerine, 
‘Her kim ki kem söyler töresine milletimin, 
Bedenim kurban yurduma, hiddetim keskin, 
Gök başıma yıkılsa, yer delinip alsa, 
Her kim oğuzlar hakanı beyime dil uzatsa 
Bakışımla bile yıkılır kaleleri surları, 
Bu neferlerin yoktur ölümden korkuları;’ 



İlahi bir mukavemetle bozkurt olur yiğitler, 
Verin canınızı şimdi halkıma zulüm edenler 
Ve gök Tanrı şahit olsun, varlığımız daimdir, 
Hanlar hanı atamızdan aldık, andımız yemindir. 
  
Bilge Kaan yazmış tarihler boyunca, 
Hakka adaletsizlik yapmamış hiç bir Türk hakanı, 
Üremiş, çoğalmış han oğulları, beylerle soyunca 
Köklü bir ağaçtır, binlerce yıl kurumamış, 
Bilenler bilir bu altın bir tarih, asla unutulmamış; 
Medeniyet kitabında pek çoktur iftiharı, 
Kalbimde yer etmiş Oğuz Türk destanları. 
  
 
 
Gülcenaz/Şükran Gülcenaz AYDOĞAN 
 

 
“ BEYAZLAR VE DAHA BEYAZLAR ” 
 
kapılar kapanıyor bir bir 
gözlerine çer çöp dolmuş baharın 
sular duru değil buralarda 
ve en bulanık yerinde 
yüzüyorum 
içine hapsolan ne varsa 
görüyorum  
 
karanlığı taşlıyor 
eli cemreli birisi 



her gece delip geçiyor besmelen 
göğe gerili iblisi 
bir meleğin ruhuna  
ırmaklar akıtıyor cemreler 
cemreler ki 
içimde 
yaşayan karanlığı deler 
 
 
ne gelirse genç iken 
gelirmiş başa 
şükür ölmedik 
şükür erdik bu yaşa 
yaşa sen de ben gibi karanlıkla 
ama bu yükle dava güdülmez 
kanı kanla  
sonu da sonla yıkamazlar 
başlangıçlar iki sepete ayrılır 
beyazlar ve daha beyazlar. 
  
  
Mehmet Cafer 

 

 
“ NATAMAM ” 
............. 
................... 
Çocukluğumuz vardı  
Ve olmayan bilyelerimiz.  
Gazoz kapaklarında saklıydı sanki,  



Neşemiz ve sevinçlerimiz.  
Utanırdık yoksulluğumuzdan;  
Yırtık bir ceket,  
Dizleri yamalı pantolondan.  
İskarpin giyemezdik diğer çocuklar gibi,  
Utanırdık lastik ayakkabılarımızdan.  
Topumuz yoktu;  
Çoğu zaman bir teneke kutu,  
Ya da içi kağıt doldurulmuş bir poşet;  
Bu bize yeterdi.  
Oynatırdı futbolun has oyununu.  
 
 
Sokaklarımız vardı;  
Ayaklarımızı parçalarcasına,  
Yorulmadan gezdiğimiz.  
Ve hüzünlü şarkılar söylerken  
Ağırlığımızca iç çektiğimiz.  
Dilimizden düşmezdi arabeskimiz. 
Ferdi’ lerimiz,  
Orhan’ larımz,  
Müslüm’ lerimiz vardı  
Yorgun temmuz akşamlarında dinlediğimiz. 
 
 

Yusuf Bozan 

 
 



 
“ YAZ BENİ ” 
 
Ya kına taşındasın, ya da dürdün defteri 
Çağırdıkça kaçtın hep gelmedin hiç yakına 
Ey uzağın baharı, kır kalemini  kır, at 
Kırat yüreğim kışta, susturamaz yaz beni 
  
Şarkı garbı bitirdin,gurbete döndün yeni 
Kurudu dudaklarım hüzünlüdür her şarkı 
Nerden çıktı ayrılık, aşkımız meğer düş'müş 
Düşmüş yeşil yaprağım, gazel eyle yaz beni. 
 
Sür takvime kokunu, ilâç diye sür teri 
Gönlün uzay mekiği,otur koltuğuna sür 
El âlem diyor şimdi, nerden çıktı bu sem'i? 
Busemi özlemiştir, yüzündeki yaz ben'i 
  
Ta bela denizinde tutuştur gökle yeri 
İn de yorgun sahile asıver bir tabela 
Gönlüm kara tahtadır,ikinci harfim oldun 
A'yı kaldır ortadan silinmesin yaz B'eni 
 
Kar, deş de şirimi seni göreyim seni 
Hıçkırıyor ceylanın değil ki bacı kardeş 
Hasretinin alevi boyar gecemi al al 
Al sıcacık koynuna, yâr bahtına yaz beni 
 
Mustafa CEYLAN 



 
---------------------------------------------- 
Şiir: GÜLCE-DÖNENCE 
 
 
“ Bir Rüya İmiş ” 
 
Varmadan menzile inceden bir yol  
Kesilmiş ayaklar halleri bir gör  
Sarhoştu bedenler nereye bir sor  
Rüzgarın çektiği kulları gördüm.  
 
Hemen sağyanım da küçük odası  
Serilmiş yatıyor ata anası  
Yüzleri sargılı gelmez sedası  
Hikmeti bilinmez fermanı gördüm.  
 
Kesildi dermanım oturdum taşa  
Üst üste odalar ta başdan başa  
Mahşer mi burası ben bilmem haşa  
Tamama ermemiş binalar gördüm.  
 
Bir rüya imiş de açıldı kapı  
Bir hilal olmuş da tutulmuş safı  
Ne duvarı vardı nede bir çatı  
Dostun oldugu bir mekanı gördüm.  
 
 
Osman Şimşek Genç Ozan  
 
Pınarbaşı/KAYSERİ  
21-02-2010  

 
“ GARİP ” 
TUTSAK 
 
Gördüğüm rüyayı ben gerçek sandım 
Sahte gülüşüne nasıl inandım 
O şuh görünüşün nar’ına yandım 
Bunun çaresini verecek misin? 
 
  
Düşe kalka geldim kendi halimde 
Aradım bülbülü kendi gülünde 
Kaderim bağlıysa senin elinde 
Beni bu diyardan sürecek misin? 
 
  
Bir çiçek açarken biri solmasın 
Seven gönüllere hicran dolmasın 
Kalbi kilitlenmiş kimse kalmasın 



Taş kalbine pamuk alacak mısın? 
 
  
Hep böyle gülersin halim perişan 
Sevgiyi aramak yar sana düşen 
Ahmet’im gurbetin yolunda koşan 
Bir kere hatırım soracak mısın? 
 

ahmetekici 

 

 
“ GELİNCİK-ARUZ ” 
 
Çiçeklerin içinde rengi farklı 
Baharla müjdeler verir ahenkli 
Kızıllarında toprağın gelincik 
Taşında toprağında pek şirincik 
 
Dokunma solmasın, dalında kalsın 
Güzelliğiyle durmadan çoğalsın 
 
 
Duruşu nazlı, boynu eğri mahsun 
Bakışlarında gizli ayrı efsun 
Hayat veren tohumların da öykü 
Aşıkların dilinde oldu türkü 
 



Dokunma solmasın, dalında kalsın 
Güzelliğiyle durmadan çoğalsın 
 
Gülümse gök bulutlarınla durma 
Yavaşca okşa saçların savurma  
Narin dalında olmasın sakın yaş 
Ve işlesin nakışlarında nakkaş 
 
Dokunma solmasın, dalında kalsın 
Güzelliğiyle durmadan çoğalsın 
 
 
Mefâilün / Mefâilün / fe'ûlün 
  
  
ŞİİRİMİ GÜNE SEÇEN SEÇKİ KURULUNA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.. SAYGILAR 
 
SÜNDÜZ BİGA 
 

 
“ GELEMİYORUM ” 
 
Yüreğime çökmüş hazan mevsimi 
Ömür nerde biter bilemiyorum. 
Kimseler işitmez cılız sesimi 
Seni de kalbimden silemiyorum 
  
Dağlar mihman etmez beni bu gece 



Bir soranım yok ki ahvalim nice? 
Çözmeye çalıştım zor bir bilmece, 
Bu nasıl kadermiş gülemiyorum. 
  
Aradım taradım, görünmez izin 
Vuslatın isterim vermezsin izin. 
Bu kadar cefayla çekilmez nazın… 
Beni zorda koydun kalamıyorum. 
  
Dostunu terk edip gitme düşmana 
Sevdiğini göster bağrın aç bana 
Olsaydık ne olur senle can cana 
Bundan başka dilek dilemiyorum. 
  
Demedin ki bir gün “sevdim ben seni.” 
Çok yordun, yıprattın sevdiğim beni… 
Kabullenip kaptım bütün çileni 
Sana kıyamadım, bölemiyorum… 
  
Lâl oldu da dilim suskunum şimdi 
Cümle derdin gelip, omzuma bindi. 
Senin gönlün gurbeteli beğendi 
Ben sılayı sevdim, GELEMİYORUM. 
  
09/10/2011 TALAS 
  
Ahmet KARAASLAN 
 
DEDEKORKUT38/Ahmet KARAASLAN 
 
“ ANLAMIYORLAR!.. ” 
 
Haftalar kahrolsun aylar kahrolsun; 
 
Gönül selamını yollamıyorlar… 
 
Bakınca güneşim bakmazsa gecem; 
 
Gözlerin diyorum anlamıyorlar… 
 
  
 
Kapında bir ömür bekleyen hasta; 
 
Kirpiğin goncadır hep deste deste; 
 
Sevdayla yoğrulmuş en güzel beste; 
 
Gözlerin diyorum anlamıyorlar… 
 
  



 
Emanet resimde sakladıklarım; 
 
Çıkarıp çıkarıp yokladıklarım; 
 
Sabır tanesine eklediklerim; 
 
Gözlerin diyorum anlamıyorlar… 
 
  
 
Zamanlı zamansız kapıma vuran; 
 
Efkâra on basar aklımda duran; 
 
Kalemi, kâğıdı neş’eyle yoran; 
 
Gözlerin diyorum anlamıyorlar… 
 
  
 
Deli poyraz olup hicran estiren; 
 
Sabır mendiline kanlar kusturan; 
 
Karşımda görünce dili susturan; 
 
Gözlerin diyorum anlamıyorlar… 
 
  
 
Sensizlik solurken sensiz meyhane; 
 
Meylere dokunan dudak bahane; 
 
Kalecik Karası kadar şahane; 
 
Gözlerin diyorum anlamıyorlar… 
 
  
 
Ali ALTINLI – 17/01/2014 
 
Saat: 12:12 
 
 
“ KIMIN KIMSEN KALMADI ” 
 
Yürü gönül, çek göçünü gidelim 
Buralarda kimin, kimsen kalmadı. 
Helallik isteyip, veda edelim 



Buralarda kimin kimsen kalmadı. 
* 
Gelen dostlar ,unuttular adını 
Bozdular gurbette ağız tadını 
Bunca yıl çektim hep elin yadını 
Buralarda kimin kimsen kalmadı. 
* 
Uzaktır aralar, memleket nerde? 
Dağıttın kendini, her parçan yerde 
Düşersin korkarım çaresiz derde 
Buralarda kimin kimsen kalmadı. 
* 
Çağırır, el eder Gavurdağları 
Amik ovasının üzüm bağları 
Huzur yaylasının çağlayanları 
Buralarda kimin kimsen kalmadı. 
* 
Almanyadan yükle göçünü kaldır 
Zorkun yaylasına kurarız çadır  
Gurbet eli artık, çekilmez haldır 
Buralarda kimin, kimsen kalmadı. 
* 
Garip mustafayım, hal garip oldu 
Diktiğim gül idi, dal garip oldu 
Dertli sazım bile, çal garip oldu 
Buralarda kimin kimsen kalmadı. 
* 
Gaziantepli Garip Mustafa Yalçınkaya 
 
 
 

 
“ ŞİİRLERİN SUÇU NE ” 
(Yarası olan gocunur) 
 



 
Dize dize şiirler düşmüş ak sayfalara 
Her şiir bir hazine değerini veren yok 
Ustalar sus pus olmuş iş düşmüş tayfalara 
Haykıran imgelerin sırrına bir eren yok 
 
 
Kimi hasret yüklüdür okudukça can yakar 
Kimi sitem yüklüdür sevdiğine laf sokar 
Kimi sevgi yüklüdür buram buram gül kokar 
Bağban olup gülleri dermek için giren yok 
 
 
Kimi asar şiiri der ki burda duramam 
Sanal âlem burası dostluk falan kuramam 
Gezmem el sayfasında hiç kafamı yoramam 
Sürü içinde gezen çakalları gören yok 
 
 
Kimi der git siteden burası sana fazla 
Şiir kural işidir götüremezsin nazla 
Yağla tabanlarını bekleme hadi gazla 
Kusur bende mi diye kendisine soran yok 
 
 
Kimi kızar birine dizede kusur arar 
Şiir deneme demez fitne fesatla tarar 
Düşünmez ki kin tutmak dostlukta büyük zarar 
Hoşgörü bahçesinden güzelliği deren yok 
 
 
Kimi yıldız peşinde her gün bir şiir asar 
Kimi hassas yürekli ağlar dostlara küser 
Kimi içine atar aylarca susar pusar 
İyi gün kötü günde arkamızda duran yok 
 
 
Kimi kitap basınca kendini edip sanır 
Zanneder cümle âlem şahsını hemen tanır 
Burnu Kaf Dağı'ndadır kanır ha babam kanır 
Gurur denen düşmanı nefsi ile kıran yok. 
 
 
Finalden al dörtlüğü kopyala ve yapıştır 
Aynı tavrı sitede her şaire yakıştır 
Yorum yok bir destek yok bu ne biçim akıştır 
Şiirlerin altına fikirleri seren yok 
 
 
Şiirler kan ağlıyor şairler ise zorda 
Gerek var mı bunlara düşün hele bir dur da 
Hepimiz bir kardeşiz aileyiz biz bur da 



Bir selam ile dostu sevgi ile saran yok 
 
 
Usta ışık tutmazsa yeni yetme kaleme 
Nasıl anlam kazanır yazdığı bir kelime 
Kırmadan o çömezi düşürmeden eleme 
Ardından gelenleri tatlı dille yeren yok 
 
 
Edebiyat deyince edep deriz hepimiz 
Etten kemiktendir bu bedende ki yapımız 
Gönül dergâhımızda açık dosta kapımız 
Tek yumruğun üstüne yumruğunu vuran yok 
 
 
Yetmediyse sözlerim şu resme bir bakıver 
Yedisinden birini yüreğine takıver 
Dostluk meşalesini hoşgörüyle yakıver 
Yıktığın gönülleri yapma için süren yok 
 

 
Safiye SAMYELİ 
 
 
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. 
 


