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“ YORULDUM ARTIK ” 
 
  
Deli gönül, yoruldum; ardın sıra koşmaktan.  
Delindi tabanlarım, dere tepe aşmaktan.  
Çaresizlik içinde, hayret edip şaşmaktan.  
Başka yol bırakmadın gönül… Kırıldım artık.  
Her gün isteklerinden gönül… Yoruldum artık. 



  
Olur-olmaz zamanda hevesler peşindesin.  
Yürümüyor dizlerim; sen neyin düşündesin?  
Bırak artık yakamı, ömrümün kışındasın.  
Mecal, hal bırakmadın; gönül… Gerildim artık  
Her gün isteklerinden gönül… Yoruldum artık. 
  
Hiç ayarın yok senin.. Deli poyraz gibisin.  
Bazı gün masumlaşan küçücük bir sabisin.  
Sel olur da çağlarsın, ulaşılmaz debisin.  
Akan sel bırakmadın gönül… Duruldum artık  
Her gün isteklerinden gönül… Yoruldum artık. 
  
Mevsimler hazan oldu… Ömrümün son baharı.  
Güneş küsmüş gülmüyor; yakmıyor artık harı.  
İçimde de kalmadı; söndü aşkın neharı.  
Bende gül bırakmadın gönül… Derildim artık  
Her gün isteklerinden gönül… Yoruldum artık. 
  
Üç günlük şu ömrümde, bir gün olsun gülmedim.  
Yorgun geldim- giderim; rahat nedir bilmedim.  
Doğuştan tık nefestim; derin soluk almadım.  
Hava yel bırakmadın, gönül… Daraldım artık.  
Her gün isteklerinden, gönül… Yoruldum artık. 
  
Azrail beni bekler; hala sen oynaştasın.  
Soruyorsun ki bana: Sen niye telâştasın?  
Can bedenden göçüyor… Sen eğlence coştasın.  
Bana sal bırakmadın, gönül… Darıldım artık.  
Her gün isteklerinden, gönül… Yoruldum artık. 
. 
Hülvani BAŞTUĞ. (YORGUN ŞAİR) 
12/10/2013 
 

 



 
“ Biz En Güzel Sevgiliyiz ” 
 
Bir Gülce' dir tuttuğumuz,  
Yılımıza kattığımız.  
İlaç gibi yuttuğumuz;  
Taze sepet balıyız biz,  
....................Gülce sevgi yoluyuz biz.  
 
Hamurunu can eyledik,  
Cümle dosta han eyledik,  
Canımıza kan eyledik.  
Al bayrağın alıyız biz,  
....................Gülce sevgi yoluyuz biz.  
 
Ozan imiş dedikleri,  
Haset imiş hedikleri,  
Neler gördük ne dikleri.  
Aruz hece diliyiz biz,  
....................Gülce sevgi yoluyuz biz.  
 
Ozan isen kırma kalbi,  
Puslu sözle yorma kalbi,  
Başkasına sorma kalbi.  
Kırmızı gül dalıyız biz,  
....................Gülce sevgi yoluyuz biz.  
 
Gel ozansan etme cefa,  
Katıl sen de bunu yaşa,  
Bak bizdedir dosta vefa.  



Candan sevgi kuluyuz biz,  
....................Gülce sevgi yoluyuz biz.  
 
Hele otur azda kal bi,  
Durma gönlün açta sal bi,  
Dostluk sazın al da çal bi.  
Meyve dolu çalıyız biz,  
....................Gülce sevgi yoluyuz biz.  
 
Yusuf söyler kendi sözün,  
Onlar bilmez işin özün,  
Gülce' mizdir iki gözüm.  
Bal muhabbet doluyuz biz  
....................Gülce sevgi yoluyuz biz.  
 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''Biz en güzel sevgiliyiz....  
 
Yusuf Bozan 
 

“ Haloğlu ” 
 
Sen gittin haloğlu sorma burayı  
Hamam belli değil tas belli değil  
Ben neyleyim köşkü sırça sarayı  
Düğün belli değil yas belli değil.  
 
Hepsini yazmayım kalsın sıraya  
Çok dil döktüm hem de akla karaya  
Köyden gidenler de döner sılaya  
Yapay belli değil has belli değil.  
 
Genç Ozan özledi görseydim seni  
Mektubunu aldım okudum yeni  
Üç günlük bu dünya atamız hani  
Kemik belli değil kas belli değil...  
 
 
Osman Şimşek Genç Ozan  
 
Pınarbaşı/KAYSERİ  
02-12-2011 
 
 



 
“ Kuyu /Soğukkuyu ” 
-“Soğukkuyu (lâstik) giyer bizim oraların bebeleri hep…” 
  
 
Nasırlı ellerinden ana oğulun 
Umuda, güneşe, dertli yuvaya 
Kanat kanat 
Yükseliyor, yükseliyor bıldırcın... 
Gök üç parça: 
....Biri anaya, biri oğula, ya öteki? 
.........Ötelerden babaya, 
...............Babadan ter kokan tok bir ses: 
.................-'Durmayın, siz de çalışın! ..' 
.....................Der de gider baba fabrikaya, işine... 
  
Durur mu ana oğul? 
Başlar iki koldan çalışmaya.. 
Gün saatin üzerinde durdukça 
Dört buluta bölünüyor ikindi 
Çekiç murça, murç çekiçe vurdukça: 
Çın! Çın! Çınnn! ... 
Taş, 
.....Taş dört parça… 
  
** 
  
Kayıverir lâstik ayakkabısı 
Bir anda susuz kuyunun dibine 
..............................Düşüverir oğul 



Susar çekiç, susar murç 
Taş yürekli zaman acıya gebe 
.....Feryat-figân ana 
.........Oğul dipte 
...............Kuyu, hırçın mı hırçın! .. 
......................Ana yüreği kırk parça.. 
  
Bir koşu toplanır konu komşu 
Atılır urgan, hızlı hızlı döner çıkrık 
Çıkrık! 
........Çıkrık! 
...............Çıkrık da çıkrık! ... 
Boğazında düğüm düğüm korkulu bir hıçkırık 
Sarılır urgana oğul 
Bu sefer ağır ağır döner, 
Zorlanır, gıcırdar ihtiyar çıkrık 
............................Çık 
.......................Rık! .. 
..................Çık 
.............Rık da 
.....Çıkrık! ... 
Saman sarısı bir yüzle çıkar yukarı 
Kucaklaşır ana oğul... 
Koklar oğulcuğunu, sarar göğsüne 
Yüreği boşalır yüreğine taşın 
  
Ana yüreği kocaman şimdi 
Bir dua gönderir 
Umuda, yuvaya, güneşe 
Sarışın mı sarışın… 
  
Ertesi gün delinir kaya, 
....Kırılır taş 
........Çekiç murçla aynı yerde, 
...........Aynı aşkla sarmaş dolaş 
...............Çın! ... Çın! ... Çınnn! .. 
  
  
Mustafa Ceylan 
  
 
------------------------------------- 
Şiir:(GÜLCE-Buluşma) 
 
 

“ SEVMEK ” 
 
Öyle geceler  var ki, hasreti  zehirden acı. 
 
Kaynar bir  su  damlar içine. 
 



Farkında bile  değilsin  yaşamın 
 
Yüreklerin ortasına  mühürlenmiş  bir  isim. 
 
Anıları  kırbaçlar  düşlerimiz. 
 
Özlemin kör kuyusunda  kardelen nefesi. 
 
Her nefesimiz bir keşke. 
 
Aslında  acemisi  değilsin  özlem kokulu çığlıkların. 
 
Hala duyulmuyorsa  bir ses 
 
Gündüzler engelli, geceler sağır. 
 
 
Sevmek  cehennem kuyusunda  ışığa tırmanmaktır. 
 
Sevmek, suyun ateşe, ateşin suya  dokunuşudur 
 
Duygunun direnişe  diz çöküşüdür. 
 
Hükümlü bir mahkumun  özgürlüğü  haykırışıdır. 
 
 
Aman tanrım  geriye dönüşü  yok mu bu  yokuşun 
 
Görmeden ölmek  ölümden ağır... 
 
 
MEHMET GÜVEN... 
 
 



 
“ HUYSUZ ZAMANLAR... ” 
  
Huysuz zamanlara vardı ömrümüz,  
Âlemin fendine akıl ermiyor.  
Şimdi paralelde gezer gönlümüz,  
Eyik düzlemlere ikrar vermiyor.  
 
Ne kutu, ne tezgâh ehline düştü,  
Bugün çağlayanlar sanma hep güler.  
Tezgahın hüneri kutudan taştı;  
Tarihe karıştı birden ünlüler.  
 
Öyle üfürdüler; koptu fırtına,  
Bu denizde nice gemiler batar.  
Gücüne güç yeten bindi sırtına,  
Sizin de geminiz bir gün yan yatar.  
 
Arştan indirildi yerlere Allah;  
Ne muaşeret var, ne muamelat.  
Birileri derken her şeye yallah,  
Aka kara düştü, nerde kemalât?  
 
Nasıl bir oyun bu, kimdir kandıran?  
Mossad, Amerika diyorlar ama;  
Gözüken başka şey, bu nasıl yalan?  
Düşmüyor kıçımdan bin türlü yama.  
 
Beni de bir defa uçağa alın,  
İçi dışı nasıl, ben de göreyim.  
Yakın mesafeye öylece salın,  
Bir güzel hayalle orda öleyim...  



 
12.01.2014 Fatih-İST.   Enver Özçağlayan 
 

 
“ VİCDAN PRANGALARINI KIRMAYI KURUYORUM ” 
 
Gece; gündüze hakim, tutsak bütün ışıklar; 
 Karanlık dehlizlerde bir huzme arıyorum... 
Öz, Öz’ünü yitirmiş ağlıyor boş beşikler; 
..........Kayıp mutlulukların izini sürüyorum... 
  
Engeller barikatlar kurulsa yollarıma, 
Çelik'ten kelepçeler vurulsa ellerime; 
En imkânsız çareler sığar hayallerime! 
..........Dünyadan yıldızlara halatlar geriyorum... 
  
İnsanlık maratonu, kalmaz bu dava yarım; 
Cellâda esir düşüp, bilsem kopacak serim! 
Yok, inancımdan dönüş; kararlarımda varım! 
..........Kozamda ilmek-ilmek ZAMANI örüyorum... 
  
Kundaktaki bebekler doldurmuyor yaşını 
Gözü dönmüş vahşiler vuruyorlar başını 
Tuzu kuru olanlar çatmasa da kaşını; 
..........Dertleri kederleri canıma karıyorum 
  
Sırtlanlar akbabalar nerde gelir yan/yana?! 
Sormazlar kaynağını, yutarlar kana-kana... 
Parçalansak, faydamız dokunmaz giden cana! 



..........Vicdan prangalarını kırmayı, kuruyorum... 
  
  
18 OCAK 2014 / Metanet Yazıcı 
 

“ Gülündü Gülünecek ” 
 
 Yine seçim zamanı başladı atışmalar 
Toplum üçe ikiye bölündü bölünecek 
Mesnetsiz yalanlarla çoğaldı sataşmalar 
Vekiller sağa sola salındı salınacak 
  
Politika illeti karıştı kanımıza 
Devlet gözünü dikti tek kalan donumuza 
Yıllardır yalakalık okudu canımıza 
İsmimiz kütüklerden silindi silinecek 
  
Kardeşleri kardeşe düşürdü şu siyaset 
Merkeplere dağları aşırdı şu siyaset 
Beynimizde bozayı pişirdi şu siyaset 
Mazhar Osman’ın yolu bulundu bulunacak 
  
Vaatler bol keseden ortalığa döküldü 
Koltuklara oturan bir kenarda dikildi 
Devlet malı yandaşa daim peşkeş çekildi 
Yetim hakkı elinde alındı alınacak 
  
Acımasız iftira nice canları yaktı 
Dostların arasına fitne fucuru soktu 
Karısı kocasına şek şüphe ile baktı 
Mahkeme kapısına gelindi gelinecek  
  
Irk üstünden milleti ikiye ayırdılar 
Koltuğa oturanlar yandaşı kayırdılar 
Kaba etler yetmedi kemiği sıyırdılar 
Saçlarımız kökünde yolundu yolunacak 
  
Demokratım arkadaş kayırmadım kimseyi 
Cümleyi kardeş bilip ayırmadım kimseyi 
Mizabim haksız yere doyurmadım kimseyi 
Bana da deli diye gülündü gülünecek 
  
 
Mizabi/Muhsin Aktaş 
 

“ AL YASTIĞIMDAN KOKUNU ” 
  
  
Sen miydin yollarına bakarken özlediğim 
Sen miydin gözlerinde umutlar gizlediğim 



Görmedin gözlerinde sararıp solduğumu 
Bilmedin mezarımın kendinde olduğunu 
  
  
Sarılıp sarmalanmak isterdim yastığına yorganına 
Isınsın isterdim yüreğim yüreğinde 
Yokluğunda  gözyaşlarım ısıtıyor yüzümü 
Kahırlı koynuma yaslayabilseydin başını 
Ne yalnızlığım kalırdı ne de aşksızlığım 
Şimdi ihanet rengi yalnızlığıma yol ararken 
Kendimden saklanıyorum 
Sana yasaklanıyorum 
Uykulu gözlerime inat nöbetindeyim hala 
  
  
Gittin 
Yakacak tek gemi bırakmadan ömrüme 
Gelecek bir karanfil kokusu bırakmadan 
Ne zaman bir martı süzülse gökyüzünde 
Hüzün düşer yüreğime 
Gözlerime 
  
  
Aramızda uzaklığın karanlığı zıfıri 
Geceye yaslarken alnımı 
Yıldızları söner gecenin birer birer 
Yalnızım sigaramın külü kadar 
Tüm şehrin sabahları yabancı 
Gözlerim aydınlığa kapalı 
Sırf aydınlık olsun diye 
Yakıyorum sana yazdığım şiirleri 
  
  
Erir gözlerimde ıslanan kirpiklerim 
Çekeyim diyorum elimi serseri günahlardan 
 Yıkıyor hayallerimi gözlerimden boşalan yaşlar 
Besbelli bu gece de  yıldızlar görünmeyecek 
Kulaklarımda yürek deviren türküler 
 Yalnızlığımdan çıkıp gideceğim 
En gizli denizleri açarak gemilerime 
İsterdim güzel anılar biriktireyim 
Dudağıma gülücükler getiren 
  
  
Layık bulduysan beni sensizliğin acısına 
Ve yeni bir vuslat için kırdıysan saatlerini 
Gel al yastığımdan kokunu 
Götür avuçlarında hayallerimi 
Hayatımı 
Yorgunum bin yıl kadar 
  



  
  
 
Kadir YILDIZ 
 

“ MEVLANA ” 
 
Sen sultansın.  
Varmı eşin dünyada.  
Sevgin yaşar.  
Şu cihanda alemde.  
İnsanlığın güneşisin MEVLANA.  
 
Bulut olur.  
Rahmet olur yağarsın.  
Çok güzelsin.  
Dünyaları değersin.  
İnsanlığın güneşisin MEVLANA.  
 
Sevgiyi büyüttün.  
Pazar eyledin.  
Bütün şu aleme.  
Nazar eyledin.  
İnsanlığın güneşisin MEVLANA.  
 
Semazenler döner.  
Bir ney çalınır.  
Sevenlerin koşar.  
Konya'ya gelir.  
İnsanlığın güneşisin MEVLANA.  
 
Yine döndük geldik.  
Yüce kapına.  
Riayet etmedik.  
Hiç kul hakkına.  
İnsanlığın güneşisin MEVLANA.  
 
Can buldu bu alem  
Yüce sevginle.  
Aydınlatın şu cihanı  
Yıldızınla ayınla.  
İnsanlığın güneşisin MEVLANA 
 
Arif Ocakçı Ocakbey 
 



 
“ SORAMADIM BEN ” 
 
Kaşına, gözüne kurban olduğum, 
SAR dedin yaramı, saramadım ben! 
Boyuna, bosuna hayran kaldığım, 
SOR dedin halimi, soramadım ben! 
  
Gezdiğin yerlerde çiçekler biter 
Bu ayrılık bize ölümden beter 
Yar senin dilinden çektiğim yeter, 
YAR dedin kalbinden, yaramadım ben! 
  
Başımız üstünde duman dolanır 
Gökyüzüne baksak hava bulanır 
Uzaklara dönsem gözüm sulanır, 



VAR dedin yanıma, varamadım ben! 
  
Damla damla akar gözümden yaşlar 
Derdin biri biter, öteki başlar 
Üstümüze gelir hep dağlar-taşlar, 
KIR dedin zinciri, kıramadım ben! 
  
Asker ocağından selam getirdim 
Ayrılık deyince aklım yitirdim 
Bu işi kafamda çoktan bitirdim, 
VUR dedin gönlümden, vuramadım ben! 
  
DOĞANAY’ım durur karşımda dağlar 
Bizde ki sevdalar sılaya bağlar 
Sanma ki arkamdan başkası ağlar, 
DUR dedin sözünde, duramadım ben! 
  
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. 
 

 


