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“ ATEŞ ” 
 
 Ateş yer bulamadığı için,  
 
Yükselmekte tenimde. 
 
Havada buz kokusu,  
 
Yürümekte zaman, kendi halinde, 
 



Arkama bakmadan, 
 
Çalıyorum gönül kapını,  
 
Gecenin bir saatinde.  
 
  
 
Bana doğru geliyorsun,  
 
Uykularımın en ateşli yerinde.  
 
Gel, bütün geçmiş silinsin,  
 
Gökyüzünden.  
 
  
 
Gelecek dursun yerinde,  
 
Biz bizi yaşayalım,  
 
Her an sevgi ateşinde.  
 
  
 
Ateş yer bulamadığı için,  
 
Yükselmekte tenimde. 
 
Havada bir sıcaklık,  
 
Kendi halinde.  
 
Dans ediyor kır çiçekleri  
 
Sevdiğim gelmişini kutluyor,  
 
Kır çiçekleri, kır çiçekleri.  

 
Aysel Al 
 



 
“ Alkım Olur Yağmurları Dinerken ” 
 
Gönüldür bu 
Nereye konacağını kim bilir 
Çeker gider 
Çıkar gelir bahtına 
  
Gece demez 
Gündüz demez 
Yapışır yürekten 
Bazen zift gibidir  
  
Titretir kuyruğunu 
Uykuların orta yerinden 
Bölüneceğine bile 
Umursamaz 
  



Geceye ay  gündüze gün  
Işıtır aydınlık içinde düğün 
Belli belirsiz gördüğün 
Doluverir birden 
  
Dağın doruğundan gelir serinliği 
Gül  bahçesinden yalar getirir kokunu 
Boşalır gözünden uyku 
Doru taylarla dolanırken 
  
Her dem gülücük dudağında 
Balın kokusu silinir yanağında 
Esridikçe çözer 
Estikçe deli yelinde coşkun 
  
Bir ok olursun sevgi tanrısının yayında 
Özlemişsindir şimdi 
Uzadıkça uzayan güne 
Alkım olur yağmurları dinerken 
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“ Alp Er TUNGA DESTANI (Gülce BAHÇE) ” 
  
(A)sırlar öncesi şu insanoğlu 
Ö(L)dürerek yaşamaya alışmış 
Ya(P)tıkları katliamla övünüp 
Ülk(E)ler fethedip alem dolaşmış 
'Kade(R)' deyip birbiriyle dalaşmış 
  
Bazen (T)oz konarsa hakan tahtına 
Rüzgâr (U)ğultusuyla gelir savaşlar 
Yıkılır (N)ice konaklar 
Kanı akar (G)ençlerin oluk oluk 
Kin yazdıl(A)r gelen çağlara 
  
Alp Er Tunga destanına gelelim 
….Doğru okuyup da doğru bilelim 
…..Gerçeği bozmadan biz anlatalım 
……Anlatalım oğul, uşak; nesil nesil, kuşak kuşak 
………Tarih bize, biz tarihe kavuşak, 
………Zaman deli toynak, su başında duruyor 
……….Akreple yelkovan sonsuza kuduruyor 
………..Dün bugün olanda, 
………..Asırlar bir Gülce’ye oluk oluk dolanda 
  
  
Hani var ya, bilirsiniz: 
  
‘’ Alp Er Tunga öldi mü 



İsiz acun kaldı mu 
Ödlek öçin aldı mu 
Emdi yürek yırtılur ‘’ diyen destanda 
Yiğitler yiğidi Alp Er Tunga 
Öğrenelim neler etmiş? 
  
  
‘’Ay oğul 
Bir gerçek var ki 
Unutma 
Unutturma sakın 
Bu gerçeği 
Anlat oğluna, kızına 
Onlar da anlatsınlar çocuklarına 
Şunu iyi bil oğul; 
Sen yazmazsan 
İranlı Firdevs çıkar 
Tersine çevirir tarihini 
Mertlik diye sunar kalleşliği 
Yaşadığı bile meçhul 
Bir hayal kahramanı 
Zaloğlu Rüstem’i 
Türk kahramanıymış gibi 
Yutturur bize! 
Ben anlatayım sen dinle’’ 
  
  
Ve 
Bir gün 
Medleri 
Esir aldı 
İsyancı Persler 
Bunlar kural bilmez 
İnsanlıktan nasipsiz 
Hiç terlemedi döşleri 
Yağmalamaktır tek işleri 
Ödlektirler, arkadan vururlar 
‘’Arya’ dedikleri yağmacı bunlar. 
Gizli gizli saldırıp Türklere 
Kalleşçe kanlar akıttılar. 
Çok ocakları söndürüp 
Yürekleri yaktılar 
Sinsidir Aryalar 
Kalleş ve hırsız 
Gözü kara 
Utanmaz 
Arsız 
Dır 
  
  
Gün 
Geldi 



Ölünce 
Zalim olan 
Perslerin şahı 
Arya padişahı. 
Turan yurdu kağanı 
Duyar duymaz bu haberi 
Toplayıp Türk Ulularını 
‘’Devran döndü artık zamanı geldi’’ 
Diye kükredi, 
Attığı nara 
Yeri göğü deldi. 
Biz anlatalım 
Aslan yeleli 
Yiğitler yiğidi 
Alp Er Tunga’yı 
Boyu servi gibi göklere uzar 
Fil kadar güçlüdür bastı mı ezer 
Aslan pençesiyle düşmana mezar 
Kazar imiş Alp Er Tunga 
  
Yırtıcı bir kılıç gibi keskindir dili 
Beş küreğe bedel kocaman eli 
Kafası kızınca deli mi deli 
Tozar imiş Alp Er Tunga 
  
Enseden aşağı upuzun saçlı 
Aslan yelelidir kudretten taçlı 
Çakal gibi çevik, fil kadar güçlü 
Ezer imiş Alp Er Tunga 
  
Söyle; bal yapmadan ölür mü arı? 
Dörtnala koşarak geçmiş suları 
Cenk meydanında çok orduları 
Bozar imiş Alp Er Tunga 
  
Sevdiğini sakınırmış goncadan 
Yaptığını düşünürmüş inceden 
Kalleşliğin kokusunu önceden 
Sezer imiş Alp Er Tunga 
  
Her sabah ufukta ağarırken tan 
Döküldü kan, telef oldu nice can 
Yiğitliği ile tarihe destan 
Yazar imiş Alp Er Tunga 
  
Ve 
Savaşın 
Hazırlıkları 
Yapılırken bir yandan 
At sesleri gelir meydandan 
Türk kağanının öteki oğlu 
Alp Arız, Babası Peşeng’e bağlı 



Bir telaşla gelir saraya 
Biraz korkak olsa da 
Girmek istedi araya 
…………‘’Sen Türklerin büyüğüsün. 
…………….Savaşmayalım’’ 
Diyerek endişesini anlattı. 
  
* 
  
Bugünkü göçlerle, savaşlar, kıtlık 
Kaç asır sonraya taşır yarını 
  
Öfkedir yok eder şu insanlığın 
Daha yaşanmamış ilkbaharını, 
  
Yürekten yüreğe nakışlandırır 
Kan çiçeği açan ağaçlarını 
  
Gökyüzü, yeryüzü yapamamıştır 
Komşunun komşuya yaptıklarını 
  
* 
  
  
Turan Kağanı Peşeng girer söze 
Söze girerken ‘’Barışık ol kendinle’’ 
‘’Dinle oğul,  bilirsin Arya’ın yaptıklarını bize 
Bize nice acı ve zulüm saldılar 
Saldılar çakalları başımıza 
Başımıza geçsin Alp Er Tunga 
Tunga, avda aslandır 
Aslandır, pençesiyle saldırır avına 
Avına fırsat vermez, bunu böyle bil 
Bilgelikleri Tanrı ona verdi 
Verdiği gücün en kudretlisi fil 
Fil gibi güçlüdür her savaşta 
Savaştan galip çıkın 
Çıkın da, 
 Medlerle Pers çingenelerinden oluşan 
Varın İranlıdan  alın atalarımızın öcünü’’ 
Der 
Peşeng 
Oğluna 
……..‘’Varın gidin 
……….Ovalarda 
…………Otlar bitince 
…………..Ordunuzu Amul’a 
…Yürütün İran’a doğru’’ 
Er kılıcı çalmak gerek 
Akan sular kan boyansın 
Vur kılıcı ölmek gerek 
  



Aşınızı yiyin için 
Döşünüzü siper açın 
Meydan yiğit görsün hele 
Ar namusu bilmek gerek 
  
Zulüm gördük zalimane 
Ölüm verdik hane, hane 
Mübarek olsun kazanız 
Var öcünü almak için. 
Gün 
Geldi 
Baharda 
Türk ordusu 
Alp Er Tunga’nın 
Emrinde orduyla 
Yürüdüler İran’a 
İki ordu karşılaştı 
Türk kahramanlarından Barman 
Çekti kılıcını: ‘’Hodri meydan’’ 
Kimse yanaşmaz İran ordusundan 
İran’lı kumandanın kardeşi 
Yaşlı Kubât çıktı meydana 
Yem etmedi kardeşini 
Türk savaşçı Barman’a 
İki yiğit birbiriyle yarıştı 
………Barman kargısıyla Kubât’ı yendi 
………….İran’lılar buna karşı direşti 
‘’Bu dövüş burada bitmedi’’ dendi. 
  
Türk ve İran orduları vuruştu 
Eşi görülmemiş bir savaş oldu 
Nice başlar kopup yerlere düştü 
Alp Er atık amacına erişti 
Bir çok anaların gülleri soldu 
Bundan sonra gelmeyecek barıştı 
Ve 
Mağlup 
Düşünce 
İran şahı 
Zeva dağına 
Çekti ordusunu 
Ölüm senin avcındadır, sen onun avısın 
Sakındığın candadır, sen canın evisin 
O düşmanın, affetmez, yumma asla gözün 
Hayat veren al kandadır, sen onun devisin. 
  
Türk ve İran orduları iki gün 
Durup dinlendiler dağlar başında 
Körpecik gençlerin cansız bedeni 
Diz çökmüş analar ağlar başında 
  
Nihayet 



İran ordusu 
Bozulunca o gece 
Sığındı Deshir kalesine 
Göz koymuş Şah’ın kellesine 
Kuşattı o kaleyi 
Her yandan 
Turan Kağanı 
Alp Er Tunga 
  
………Bunu duyunca 
………..Kâbil’in Padişahı 
…………Binlerce Arya Çingenesini 
………….Bir araya topladı 
…………..Kalleşçe saldırdı Türklere 
…………....Kesti kafa, kol. 
Bu duyulurda 
Durmak olurmu? 
  
Öfkelendi Alp Er Tunga 
Şah’a orda Kılıç çaldı 
Düşman ile vuruşarak 
Topyekünce  esir aldı 
  
Az geçti 
Uz geçti 
Alp Er Tunga 
………..Ne 
…………..Duysun? 
……………..Olanlar 
………………..Çoktan olmuş 
  
İnsanları yedirip de içiren 
Saraydaki tutsakları kaçıran 
Öz kardeşi Alp Arız’ı öldürdü 
  
Zev denilen biri İran başına 
Geldi ama bakmadı göz  yaşına 
Beş ay milletin, kan döktü aşına 
Gece gündüz saldırdı ha saldırdı 
  
  
Kan 
Akıp, 
Can gider. 
Bunca savaş, 
Bunca kıyımlar, 
Olur da; 
Olmaz mı kıtlık? 
………Olan oldu bir kere 
…………..Kan döküldü boş yere 
……………İnsanlar usanmıştı 
……………..Çok canlar vere vere. 



Kapılara kıtlık gelip dayandı 
Bu da yetmez gibi insanın soyu 
Tükenecek diye korkulur oldu 
Birleşti Kağanlarla, şahlar 
Oturup bir masaya 
Barış yaptılar 
Sonunda. 
  
Savaşa 
Alışmış insan 
Burnunda kan kokusu 
Ruhunda can korkusu 
Dolaşır oldu 
Birlikte 
  
Az 
Gitti 
Uz gitti 
Bizim barış 
Ne de tez bitti 
İran şahı Zev ölünce 
Barış da öldü böylece. 
Yine kalleşlik 
Yine bilmece 
Düşüldü bir girdabın içine 
  
Uluların ulusu 
Turan Ulusu Peşeng 
Haber saldı oğlu Alp Er’e 
………….‘’Ceyhun’u* geçip 
……………..İran tahtına otur’’ diye 
Yapıldı bütün hazırlıklar 
Alp Er kızıp yola çıktı 
Bunu duyan İran’lı 
Kalleşliği fırsat bildi. 
  
Ordusunu topladı Alp Er Tunga 
Dehistan’dan Rey’a geldi 
Başına tacı giyip 
İran’a hakim oldu. 
  
…….…Gel zaman git zaman 
………….Kalleşçe fırsat kollayan 
……………Keykavus 
……………..Oturmak için İran tahtına 
……………….Kalleşliğin her türlüsünü 
…………….…..Dünden hazırdı yapmaya 
  
Günü gelince Keykavus İran’ın tahtına geçti 
Kalleşçe kılıç çalarak binlerce insanı biçti 
  
Toplandı Persler, Türkler ile bir savaşa girdi 



Keykavus’un İçini büyük korkular sardı 
Ne de olsa aklında taçla taht derdi vardı 
Günü gelince Keykavus İran’ın tahtına geçti 
  
Eğlenceye düşkün idi yeni Şah 
Ne aman dinledi 
Ne de ah 
  
……..Fırsat gelirde 
………Araplar boş durur mu? 
………..Kalleşe de kalleşlik yapılırmış 
…………Bir yolunu buldular 
……….….Keykavus’u tutsak aldılar 
………..….İran  birden karıştı 
……………..Yürüdü kalleş kalleşin üstüne 
  
Tüm İran’ı karıştırdı eğlence ve aşk oyunu 
İran’lı öğrenemeden Türk Kağan’ın huyunu 
Ordusuyla yola çıktı yok etmek için soyunu 
Kalleşçe kılıç çalarak binlerce insanı biçti 
  
*** 
  
Seyhun,**  Ceyhun ve Aras’da akan 
……..Bin umut çizgisi 
………..Aral, Hazar, Van gölünden 
………….Bin umut su kuşlarında 
……………..İnsan yüreğinde öç, kin. nefret 
……………….Zaman tünelinde coğrafya 
…………………..Ey yüreğim sabret! 
  
Su taşırım su 
………Hazar’dan Van gölüne 
………….Atımın nal sesleri böler geceyi 
…………….Çözer Kervankıran mevsimleri 
………………Boy boy, soy soy 
………………….Uzanan şu bilmeceyi 
  
Bir rüzgârdır eser batıdan doğuya 
  
……………………..Mevlana’dan ney sesi, 
………………….Yunus omzunda heybesi 
………………Heybe içinde alıç meyvesi 
……………Hoşgörü, esenlik, sevda yüklü 
…………Ve Acem güzellerinin gözlerinde aruz 
……….Gazeldir, kasidedir yağar 
…….Yağar da bayram eder ruhumuz… 
….Gelinler gider düşlerinde barış 
…Asya’dan İran’a Anadolu’ya 
Gök boncuk gelinler… 
  
Kahramanların elinde oyuncaktır tarih 



…..Kahraman yoğurur zaman teknesinde tarihi 
………Veya 
………….Tarih dişi, tarih doğurgan, tarih anaç 
…………….Kahraman doğurur 
………………...Kahramanı öldürmek için 
  
  
*** 
  
Kimi zaman türkü olur kılıçlar 
Meydanlarda şangır şungur öterler 
Kimi zaman döşte kalır kılıçlar 
İki düşman kucaklaşıp yatarlar 
…..Biter mi sandın savaşları? 
……..Bitmez bir türlü 
………...Uzadıkça uzar 
…………..Kimi zaman olur 
…………….Yayıldıkça yayılır 
Ne can tanır, nede canan 
Fırsat düşmez barışa 
  
Kin girmiştir iki ulus özüne 
Kan görünür her birinin gözüne 
Güven olmaz kılıçların sözüne 
Kavgada gürleyip nara atarlar 
Yerin yedi kat altında 
  
Uykuya yatmış barış 
Kördür görmez 
Sağırdır işitmez 
……………..Bu defa işe 
………….Pehlivanlar karşılaştı 
……….Teke tek dövüştüler 
Üstün çıktı Türk pehlivanlar 
Kancıklar 
Pehlivanca dövüşü hazmedemedi 
………İş dönüştü savaşa 
……….Savaşarak Alp Er yendi 
.……….Yendiği Perslerin yarısı öldü 
  
…………Öldü yine binlerce can 
………….Can çıktı, kan aktı. 
…………..Aktığı topraklar kızıla boyandı 
……………Boyanan yürekler boran kesildi 
…………….Kesildi başlar karpuz gibi 
  
Yapılan savaşlarda nice kanlar döküldü 
Kızıla boyanıyor bütün ovalar, dağlar 
Olan bu kıyımlara tanıklık eder çağlar 
Nice canlar yandı da çok ocaklar yıkıldı 
  
Saklanmıştır insanın içinde saklı durur 



Bastırılsa bu duygu elbet değişir yazgı 
Kavgalarda ölümdür, ozan dilinde ezgi 
Gemini vurmayınca patlayıp dışa vurur 
  
Kılıcın birbirine her değdiği o anda 
Karanlık gecelerde birer şimşek çakıyor 
Dokunuşta, vuruşta, canda teni yakıyor 
  
Tek bir rengi görürüm, dökülen kızıl kanda 
Birleştiler toprakta, karışıp da gittiler 
Güz geçti bahar geldi, ot olup da bittiler 
  
…..Tarih boyunca 
………Nicesi geldi geçti 
………….Tazecik gonca 
……………Gövdelerden baş uçtu 
  
Çocuklar ağlar 
Savaşların içinde 
Yakılan dağlar 
Büyüklerin suçunda 
  
İran Şahı rüya gördü 
Rüyasını hayra yordu 
Alp Er’e bir haber saldı; 
‘’Artık biraz barış’’ dedi 
Açıldı 
Barışın gözü! 
İnsan ömrü savaştan 
Yorulmuş, yılmıştı ölmekten 
Barışa karşı çıksa da Keykavus 
Barış isteyen  Siyâvuş’a 
Kötü, kötü davrandı 
Oturup tahta 
Bekledi. 
Siyâvuş varıp Alp Er’e sığındı 
Böyle terk eyledi yurdu yuvayı 
Gang şehrine gelip, Türk kahramanı 
Pira’nın  kızı ile kurdu yuvayı 
….Kurdu da 
……Bakalım sonrasına 
……….Neler gelecek 
…………Sağ olan başa? 
  
Müjdeli haberle yüzleri güldü 
Eşi Ferengis’ten bir oğlu geldi 
O çocuğun adı Keyhüsrev oldu 
Mutluluk birlikte sardı yuvayı 
….Savaşçının mutluluğu 
……..Baharda yağan kar gibi 
………..Doruklarda bile tutunamaz 
………….Erken eriyip 



…………….Karışır suya 
  
Bey az dönekler çoktur, yüzüne kara sürdü 
Beyaz yağan kardan ak yüzünü kar-a-sürdü 
  
Fil izlerinden toprak artık düşüyor dâra 
Filizlerinden çatlar, kandan bu kadara 
Ve 
Çıkar 
Ortaya 
Siyâvuş’u 
Çekemeyenler. 
Alp Er Tunga ile 
Açarlar arasını. 
Siyâvuş öldürülünce 
Keykavus bunu duyar duymaz 
Hemen bu fırsatı kaçırmadan. 
Öldürür Alp Er’in oğlu Sarkay’ı 
  
Alp Er’de 
….Boş durur mu hiç 
…….Öcünü almak için 
……….Yürüdü İran üzerine 
…………..Yenildi Persler, yenik düştü 
……………..Çekildiler geriye 
……………….Dağların eteğine 
  
Ay oğul 
Yenilen pehlivan 
Güreşe doymazmış 
Persler de böyle idi 
Azı Med, çoğu Çingeneydi 
Bir boşluğu fırsat bilip 
Kalleşlikle 
Yaktı, yıktı Turan yurdunu 
Arayıp bulamadık düşman merdini 
  
Kalleş kıyım yapar da 
Duyulmaz mı oğul 
Tez elden haber ulaştı 
Hanların hanı 
Ulu Kağan 
Alp Er Tunga’ya. 
  
…………Bir de baktı yıkılmış 
…………..Turan’ın yurdu 
…………....Kan ağladı içi Alp Er’in 
……………..Kahroldu. 
  
Öç almaya yemin etti 
Yürüdü İran üstüne 
Astı, kesti, yakıp yıktı 



Eridi İran üstüne 
Hakim oldu 
Yıkılmış bir İran’a 
……..Kıtlık çıktı 
………..Yedi yıl sürdü! 
………….Savaşlarda vuruldu insanlar 
…………….Açlıktan kırıldı insanlar 
İran’ı kurtarsın diye 
Alp Er Tunga 
Tahtı bıraktı Keyhüsrev’e 
Keyhüsrev ilk olarak Alp Er’e vurdu 
Vurduğu yerde yenik düştü 
Düştüğünü Keykavus gördü 
Gördü, içi kan ağladı 
…..Ağladı 
……...Çağladı 
………..Yürüdü Alp Er’in üstüne 
…………...Bozulup 
………………Bozguna çevrildi 
  
Gülerken düşmanları Alp Er Tunga’ya bakın 
Dedi: ‘’Açar mı acep açar mı ki gül erken’’ 
Bel bağlarlar sarayın önündeki asmaya 
Asmaya götürseler bitmez içindeki kin 
  
Çin de katıldı bu teraneye 
…….Yürüdüler birlikte İran’a 
……….Vurdular 
…………vurdular 
…………..vurdular 
…………….Kazananlar 
……………..kaybedenleri gördüler 
  
Ay oğul 
Ne demiş atalar 
‘’İyilik yaparsan bir gün gelip gözünü oyar’’ 
İşte Keyhüsrev 
İşte iyilik 
Alp Er Tunga 
Oturtmuştu onu tahta 
İlk saldırdığı 
Alp Er oldu. 
  
* 
  
Dünün gücü kılıç, nal ve bilekti. Bugünün gücü ise Para (Bilim) 
  
Keyhüsrev, 
Turan yurduna 
Elçi yolladı Bijen’i 
Alp Er’in kızı Menije’yi 
Görür görmez aşık oldu. 



Bunu duyan Kağan 
Attı Bijen’i zindana 
Kovdu kızını evden 
  
……..İran Padişahı, 
…………Genç kumandanından haber alamayınca 
……………Bir İranlıyı yollar. 
  
Yollara düştü 
Yolcu tüccar rolünde 
Dağları aştı 
Türk sarayına vardı 
  
Gizlice girip 
Savaşçıyı kurtardı 
Menije’yi  de 
Ta İran’a götürdü. 
  
Bunu duyunca 
Küplere bindi Alp Er 
Ordu yığınca 
Meydana indi Alp Er 
  
Karluk’da beyleri topladı 
Her biriyle karşılıklı konuştu 
Ve 
Bugün 
İran’lı 
Sarayıma 
Kadar giriyor 
Sarayımda bile 
Beni tehdit ediyor 
  
‘’Yenilen pehlivan güreşe doymaz’’ derler. 
Kalleşliklere öfkesi katlanıyordu Turan Kağanı’nın! 
Yine toparlandı 
Çinlilerle birleşip 
Yürüdü İran üstüne 
Keyhüsrev 
Fırsat bulup 
Esir etti Çin Hakanını 
Çinli 
Aman diledi 
Yalvar yakar 
Ölümden kurtulunca kaçtı Çin Hakanı 
Yorulmadı Alp Er Tunga, yılgınlığı bilmedi 
Kanına kastı vardı, İran’lı Keyhüsrev’in 
Bir intikam peşinden koşmaktan yorulmadı 
  
Uzaklardan seziliyor ölümün sesi 
Kılıç, kargı seslerinden meydan geçilmez 
Gövdesinden ayrılmış bir başın nefesi 



Gözlerimi yakar gider yine açılmaz 
…..Henüz vakti gelmeyince ekin biçilmez 
…..O demeden dallarında güller açılmaz 
…..Ölüm gelir yiğitlerle toyu seçilmez 
  
Gencecik oğlunu ölüme yolladı 
Evlat acısını tattı Alp Er Kağan 
Bayrak yaptı kanlı gömleği salladı 
Gömlekteki kandı yüzüne yağan 
…..İntikam hırsıyla tutuşarak yandı 
…..Yandıkça yüreği acılara bandı 
…..Cepheden evladın cesedi geldi 
  
İki gün boyunca çarpıştı ordu 
İntikamı için oğlu Şide’nin 
Öcünü almaktı ölüp gidenin 
İnsan birbirini vurdu ha vurdu. 
…..Saldırıyor Alp Er aslanlar gibi 
…..Öfkeye kapıldı aklının dibi 
…..Velhasıl bozuldu bütün asabı 
  
*** 
  
Hz. Mevlana şöyle söylüyor; 
              ‘’ Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol’’ 
  
*** 
Keyhüsrev’e öfkelenen Alp Er 
Kara Han’ın ordusuyla birleşti 
Buhara’dan geçti Gang’a 
Cennet gibiydi Gang 
Toprağı mis 
Tuğlaları altın. 
Kuşatmaya başladı 
Bu güzel şehri. 
Alp Er, İran’lılara su vermiyor 
İranlılar da 
Önlerine çıkan kale, 
Saray yakıp 
Kadın 
Erkek 
Yaşlı demeden öldürüyorlardı. 
  
……İki ordu Gülzâriyum ırmağı kıyısında karşılaştı 
  
Atların nalları, kılıç sesleri 
Bir ölüm kokusu sardı meydanı 
İntikam yemini kokar nefesleri 
İyiden iyiye gerdi meydanı 
Galip gelecek elbet 
Bileğin gücü 
Ölen olacak elbet 



Acı mı acı 
  
Keyhüsrev çok kalleş çıktı 
Alp Er’i tuzakla yıktı 
Gang kalesine kapanıp 
Bir çıkış yoluna baktı 
Ve 
Bir gün 
Yürüdü 
Keyhüsrev, 
Kartallar bile 
Üstünden uçamaz 
Bu yüksekçe kaleyi 
Kuşatıp ateş yaktılar 
Kalın duvarları yıktılar 
Kalenin etrafına hendekleri kazdılar 
Katranı kaynatarak bol, bol ateş yaktılar 
Kaleyi aldı Persler, meydan galip olanın 
Baktılar Alp Er Tunga elerlinden kurtulmuş 
  
Ölümden kurtulunca gördü Çin hakanını 
Yorulmadı Türk hakanı, yılgınlığı bilmedi 
Kanını kastı vardı, Ulu Turan Hanın 
Hanların öç duygusu bir türlü durulmadı… 
Pusuya 
Düşürüldüler 
Çin Padişahı korktu 
Keyhüsrev’e elçi yolladı 
………Bağışladı canını Hüsrev 
………….‘’Alp Er’e yardım etme’’ 
…………….Diyerek 
……………..Nasihat verdi 
………………Çinliye 
  
  
Ay oğul 
Bak şu ağıta 
Bak da 
devran nasıl dönmüş gör 
  
‘’Ödlek arıg kevredi ……….(Zamane hep bozuldu, ) 
Yunçıg yavuz tavradı…… (Zayıf tembel güçlendi, ) 
Erdem yeme savradı……. (Erdem yine azaldı, ) 
Ajun begi çertilür………… (Acun beyi yok olur.)’’ 
  
  
Zaman tersine dönmüş 
Ödlek gücünü almış 
Yapılan iyilik 
Dönüp öcünü almış 
Erdemlikten uzak 
Hain Keyhüsrev 



Çevrede 
Ne kadar çapulcu ve tembel 
Arya çingenesi varsa 
Etrafına toplamış 
Kan içirmiş atlara 
Can yedirmiş itlere 
Kalleşlik üstüne kalleşlik 
Pusu üstüne pusu 
Kurmuş Turan eli Kağanı 
Koç yiğit 
Al Er Tunga’ya 
  
  
…….Daha bitmedi oğul 
……..Devam edelim ağıta 
………Neler gizli içinde 
…….….Hele bir bak 
…….…..Bak da iyi oku 
……….…Oku ve okut 
…………...Okut ki doğru öğren tarihini. 
……………Tarihini bilmeyen bir millet 
……………..Bir gün olur illet 
  
Bilge bögü yunçıdı……… .(Bilge bilgin yoksul oldu, ) 
Ajun atı yençidi ………….….(Acun atı azgın oldu, ) 
Erdem eti tmçıdı ……….…..(Erdem eti çürük oldu, ) 
Yerge tegip sürtülür………. (Yere değip sürtülür.)’’ 
  
Kurulan bütün tuzaklardan 
Kurtulur ulu kağan 
Sonunda 
Alp Er, bir avuç savaşçıyla 
Çekilir ıssız çöle 
Gide gide ucu bucağı olmayan 
Zere (Hazar) denizine gelir 
Geçmek ister bu denizi. 
Yaşlı denizci; 
……….‘’Bu derin denizi geçemezsin. 
…………..Yetmiş sekiz yaşındayım, 
…………….Bu derin denizi geçeni görmedi’’ der 
Bir gemide 
Bin yelken açtılar 
Varıp Gangıdız’a ulaştılar 
  
Savaşlardan yenilmekten yıkılmıştır Kağan Alp Er 
Ta çöllerden geçer artık, varıp bir yer edinmiştir 
  
Esir düşmek çok güç gelmiş ‘’ölüm yeğdir” deyip kaçmış 
Susuz yorgun yollar aşmış, durup bir yer edinmiştir 
  
Keyhüsrev, hem aç hem susuz dağdan dağa dolaşmıştır 
 Artık bir kez içine alev, alev kin bulaşmıştır 



‘’Geçmişi 
Düşünmeyeyim 
Talih bana dönecek’’ 
Diyerek, orda yatar uyur. 
  
*** 
Gün 
Gelir 
Keyhüsrev 
Alp Er Tunga’nın 
Öğreniyor yerini 
Yedi ayda aşar denizi 
Sonunda işgal eder Gangıdız’ı 
  
Turan’ın  kağanı bu Alp ErTunga  
Aslanlarla güreşirdi 
Hele at üstünde şaha kalkınca 
Ordularla vuruşurdu 
  
Meydanlarda bastırdı mı sıcaklar 
Yar diyerek kılıcını kucaklar 
Bazen yaktı, bazen yıktı ocaklar 
Rüzgâr ile yarışırdı 
  
Cepheden cepheye koştu ha koştu 
Şimdi gelin görün ne hale düştü 
Ecel şerbetini kan ile işti 
Son-u bilse barışırdı. 
  
  
Bu kavgalar savaşlar, gün gelip bitecek mi? 
İnsanı yutacak mı? görülen kara düşler 
Dinmiyor gözde yaşlar, kan ile gül mü açar? 
  
Kesik binlerce baştan, nice burçlar yapıldı. 
Çok yollardan sapıldı tarih kanla yazıldı 
Akıllara kazıldı, nesiller onu Biçer 
  
  
Keyhüsrev 
…..İran’dan Turan’a 
…….Getirdi payitahtı 
………Bütün derdi 
………..Alp Er’i bulmaktı 
Her yerde arar 
Herkese sorar 
……..Halbuki 
……….Turan Kağanı 
Alp Er Tunga 
  
Aç 
….Susuz 



…….Dolaşır 
……….Dağ başında 
…………Bir mağarayı 
……………Kendine ev yapar 
Bu mağarada 
İnsanlardan uzak yaşayan 
Hûm adında biri vardı 
Alp Er Tunga 
Tanrıya yakarışını duyan Hum, 
………..Yakarışların Türkçe olmasından 
…………..Bu yakaranın 
…………….‘’Alp Er’den başkası olamaz’’ 
………………...Diyerek saldırdı. 
Suya atlayıp Hûm’un elinden 
Kurtulmaya kurtulur da 
Neler olacak sonunda 
Hele okuyup da öğrenelim… 
  
Unut beni, kendini, ben var iken iktidarda 
Unutma sakın beni, yalnız kalırsam darda. 
  
Er-dim er meydanında, ordularla birleştim 
Erdim, düştüm, çürüdüm, nihayet ben bir-leştim 
  
Suya atlar 
Alp Er Tunga 
Keyhüsrev; 
Bir hileyle 
Sudan çıkartır… 
Türk Kağan saklandığı kayalıktan çıkamaz 
Hem yiğit bir insanı acı, hüsran yıkamaz 
Kendi kendinden bile utanırken bakamaz 
……..Geldi Keyhüsrev aldı canı Alp Er Kağan’ın 
……..Kim yener kral o olacak, meydan boğanın 
  
 * 
  
Bir başka rivayete göre de 
Keyhüsrev, 
Alp Er adına bir şölen düzenleyip davet  eder. 
Davete katılan Turan Kağanı’nı hileyle öldürür. 
Her 
Şeyin 
Bir başı 
Bir de sonu var. 
Öfkeli tüm sonlar 
Kinle akan kanlar 
Öldürülen her canlar 
Anlatsam acep kim anlar… 
Bütün Turan Yurdu yasa boğuldu 
Yürekler yaslıdır yiğitler ağlar 
Ağlar viran olmuş koca ulusu 



Ulusu yıkan öfkeler nerede 
Nerede hani kükreyen aslan 
Aslanlık kar etmiyor ihanetin yanında 
Yanında cihan olsa da eğer 
Eğersiz küheylana benzer… 
  
  
Türkler Ağıt törenlerinde kopuz çalan ozanların seslendirdiği ağıtılar söyleyerek ‘’Ağıt 
törenleri’’ yaparlarmış. Aşağıdaki ağıt da Alp Er Tunga için söylenmiş ve Kaşgarlı Mahmut’un, 
Lugat-ı Türk’e, oradan da İran’lı Firdevs’in yarattığı sahte kahraman Zal ve Zaloğlu Rüstem’le 
değişerek İran destanına dönüşmüş, yanlış haliyle günümüze kadar gelmiş yanlış şeklini 
destandaki ağıttan yola çıkarak düzeltilmiş şeklidir.  Bu haliyle söylenerek geleceğe 
taşınacaktır. 
  
Orijinali ………………………………Bugünkü anlamı 
  
Alp Er Tunga öldi mü……. (Alp Er Tunga öldü mü, ) 
İsiz ajun kaldı mu …..……(Kötü dünya kaldı mı, ) 
Ödlek öçin aldı mu ………(Felek öcün aldı mı) 
Emdi yürek yırtılur………. (Artık yürek yırtılır.) 
  
Ödlek yarag közetti …………(Felek fırsat gözetti, ) 
Ogrı tuzak uzattı…………… (Gizli tuzak uzattı, ) 
Begler begin azıttı………….. (Beyler beyin şaşırttı;) 
Kaçsa kah kurtulur …….…….(Kaçsa nasıl kurtulur? 
  
Ulşıp eren börleyü  ………(Uludu erler kurtça, ) 
Yırtıp yaka urlayu ………..(Bağırıp yırttılar yaka, ) 
Sıkrıp üni yurlayu …..…….(Çığırdılar ıslıkla, ) 
Sıgtap közi örtülür ………...(Yaştan gözler örtülür.) 
  
Beyler atın argurup …………(Beyler atlarını yordu) 
Kadgu anı turgurup…………(Kaygı onları durdurdu) 
Mengzi yüzi sargarıp……..(Benizleri yüzleri sarardı 
Körküm angar türtülür……….(Sanki safran dürtülür) 
  
Ödlek arıg kevredi ……….(Zamane hep bozuldu, ) 
Yunçıg yavuz tavradı…… (Zayıf tembel güçlendi, ) 
Erdem yeme savradı……. (Erdem yine azaldı, ) 
Ajun begi çertilür………… (Acun beyi yok olur.) 
  
Bilge bögü yunçıdı……… .(Bilge bilgin yoksul oldu, ) 
Ajun atı yençidi ………….….(Acun atı azgın oldu, ) 
Erdem eti tmçıdı ……….…..(Erdem eti çürük oldu, ) 
Yerge tegip sürtülür………. (Yere değip sürtülür.) 
  
Ödlek küni tavratur ………(Felek günü davrandırır) 
Yalınguk küçin kevretti…(İnsanın gücünü gevşetir) 
Erdin ajun sevritür………..(Dünyanın erlerini azaltır) 
Kaçsa takı ertülür…………(Kaçsa dahi ölüm yetişir) 
                     
Öğreyüki mındag ok ..(Zamanın göreneği böyle işte) 



Mında adın tıldag ok…(Bundan başka sebep de var) 
Atsa ajun ograp ok ……(Dünya gelip ok atsa) 
Taglar başı kertillür…….(Dağlar başı kertilür) 
  
Könglüm içün örtedi ……….(Gönlüm ta içten yandı) 
Yatmiş başıg kartaldı………(Onulmuş yarayı kaşıdı) 
Keçmiş ödük irtedi ……….(Geçmiş günleri aradı) 
Tün kün geçip irtelür……..(Tün gün geçer o aranır) 
  
  
*Ceyhun: Özbekistanda bulunan Ceyhun veya Amuderya Nehri , (Özbekçe: Amudaryo) 
  
**Seyhun:  Seyhun veya Siri Derya,  Özbekçe Sirdaryo; 
Orta Asya'da bir nehirdir. Ceyhun nehri ile birlikte tarihi 
Ceyhun veya Amuderya, (Özbekçe: Amudaryo, Orta Asya'nın en uzun nehri. Maveraünnehir 
bölgesini oluştururlar. 
 
  
 Harun YİĞİT 
 
“ EŞEKLE DANA.. ” 
 
Eşeğimizle dana kapıştı 
Ayılmıyor, sanki bunlar yapıştı. 
Çevreden görenler öyle apıştı 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Arkasını döner eşek 
Çifte vurur sanki fişek! 
Aman yardım edin uşak! 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Dana düşer yine kalkar, 
Belli ki çifte can yakar. 
Ama dana iyi sakar… 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Sivri boynuzun darbesi 
Rast gelirse her neresi 
Sıpa dolu hep çevresi... 
İnat eşek ahmak dana,  
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Hiç birisi pes etmiyor  
Baktım ki kavga bitmiyor. 
Buna yüreğim yetmiyor 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  



Dana der: — Döndüm arkamı 
Kutuya koyup arpamı 
Götürmüş bırak yakamı!.. 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Eşek der ki: — Yalan bunlar 
Hayır sahibinden onlar. 
Beni, benden olan anlar… 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Gördüm ikisi de suçlu 
Eşek BOPDAN boynu haçlı 
Haksız ama vallah GÜÇLÜ… 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Elime aldım bir sopa 
Gittim ora kopa kopa 
Yahu dana! Ulan sıpa! 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Bilirim eşek haksız ya 
Önerdim: “Gidin KADIYA 
Karar versin o davaya… 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Baktım eşek gelmez yola 
Tuzak kurar sağa-sola 
Karga gibi çok budala… 
İnat eşek, ahmak dana 
Dedim: “çekiliniz yana!” 
  
Ahmet KARAASLAN (DEDEKORKUT38) 
  
18/01/2014 / TALAS 
 
 



 
“ öyle ki ” 
 
bu gün bu akşam  
biri bir söz söylemeli 
tek bir söz söylemeli  
yoksa hepten susacağım  
konuşmamak üzere 
üzerimde hakkı olan biri  
istemeli hakkını benden 
benden ve bedenden sıyrılmış 
bir söz çarpmalı bir yüze 
yüze çıkmış biri 
yüzden akmış biri 
gözden düşmüş biri 
öyle ki her kimseler 
bu gün bu akşam 
bu kan ve kasvet kokan 
ellerden temizlenmeli. 
  
Mehmet Cafer 

 



 
“ TUĞRUL ” 
 
İstanbul Hukuk fakültesini başarıyla bitiren canım oğluma ithaftır bu şiir... 
 
 
Yazın sıcakları, temmuz sonuydu çığlığı bastı 
Dokuz ayın bağı kopmuştu ah!  Nasıl beni sarstı 
Konuldu göğsüme yavrum, hemen kolumla sararım  
Bakar bakar şaşarım, değmesin aman ha nazarım 
Siyah üzüm gibi gözler, yumuk yumuk mini eller  
Yürekte sevgi tarifsiz, açar yüzümdeki güller  
Telaş içinde koşuşturma, hep bebek doyuyor mu 
Gider gelir nefesin, dinlerim, acep uyuyor mu 
Ya ilk gülüş, yürüyüş, ilk konuşma hepsi özeldi 
Masal saatleri özlemle beklenir, ne güzeldi  



 
 
  
Okullu oldu, nasıl ağlamıştı ilk günü yavrum 
Maviydi önlüğü, elbet yakıştı, oldu gururum 
Çalıştı, durmadı, takdir doluydu karnesi elbet 
Büyük küçük de sever, hep sayar, daim iyi niyet 
  
Gözümde hep küçücük, oysa hep büyür göremem hiç 
Küçük çocuk değilim anne bak, deyip de çeker iç 
Tamam derim ama on beş yaşındasın küçüğüm sen 
Bebem demek de yasaklandı, ah ne diyeceğim ben 
 Didişmelerle geçer, tatlı oğluşum sıcacıktır 
Ve hayranım ona, hiç saklamam zaten apaçıktır 
Âşık da oldu kanatlandı, sonra sevdası hicran 
Ve dalgalanması elbet, omuzlarımda feveran 
 
Yarın mezun üniversiteden, içimde bu coşku 
Kararların iyi ver oğluşum, bırakma ha kuşku 
Vatan bizim, iyi bir fert olup çalış, bu vasiyet 
 Ayırma insanı dil, dinle, hep güzelliğe gayret 
Onurlu ol, şana şöhrete kanma, öncelik insan 
Makam ve mevki değiştirmesin, döner yine devran 
Zalim alim olamaz bil, yolunda düz yürü, şaşma 
Sükût önemli, konuşmak gerekli haddini aşma  
Değerlerin koru, sev, say büyük küçük deme elbet 
Davete et icabet,en büyük zararsa  cehalet 
 
Öğüt sıkar bilirim, anneyim bu işte görevim 
Küçük çocuk kalacaksın gözümde, işte söyleyim 
  
Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilâtün 
  
  
SEÇKİ KURULUNA ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.... 
 
SÜNDÜZ BİGA 



 
“ ELA GÖZLÜM ” 
 
 
Ela gözlüm, ben bu aşka düşeli, 
Huzurum kalmadı; yollara düştüm.  
Bazen kederliyim, bazen neş’eli… 
Bir mecnun misali çöllere düştüm. 
  
Deli diyorlarmış; varsın desinler. 
Bilmeden konuşup, tozup essinler.. 
İster konuşsunlar, ister sussunlar… 
Nadanlar yüzünden dillere düştüm. 
 
Sevdaya düşmeyen nasıl anlasın? 
Varıp bir mecnuna sorsun, dinlesin… 
Meczuptur diyerek sonra ünlesin… 
Daha da perişan hallere düştüm.  
 
Kerem ile Aslı anlar halimden.. 
Aşka düşmeyenler bilmez dilimden. 
Anlayış beklenir, akl-ı selimden… 
Halden anlamayan kullara düştüm. 
  
Ay, güne saklanmış; yıldızlar üzgün… 
Asuman üzülmüş, ahvalden bezgin… 
Bulutlar ağlıyor; süzülmüş, süzgün … 
Kahırlarla dolmuş göllere düştüm. 
 
Aşk ateşi hardır, sineler yakar. 



Narında demletir, nurunda yıkar.. 
Yolun sonu, elbet Leyla’ya çıkar.. 
Gönül ırmağında, sellere düştüm. 
 
 
Hülvani BAŞTUĞ .... yorgun şair 
11/01/2014 
 

“ Borazan olur ” 
 
Konuştuğu dille yazamayanlar 
Devşirme sözlerle “baş ozan” olur 
Üstüne vazife olmasa bile 
Üstüne alınan çok “sazan” olur 
 
Uydurukça, Farsça, Arapça bol bol 
Entel takınmada bu yeni ekol 
Kim kime, dum duma tam bir karambol 
Anlaşılmaz sözle çok yazan olur 
 
“Yaşayan Türkçe”’nin canına oku 
İstiyor ki dilde bozulsun doku 
Kuralları çiğne, tarzanca oku 
Bunlardan teneke borazan olur 
 
Açıkça Türkçe'yle girerler harbe 
Manaya, mantığa vururlar darbe 
Böyleleri “dil”le oynar körebe 
Bir gün bu oyunu bir bozan olur 
 
Abuk, sabuk sözü dizer yan yana 
Anlamak ne mümkün, peh anlayana 
Yuh olsun bunları alkışlayana 
Böyle kalemlerden, kalpazan olur 
 
Okuyun Yunus’u, Karac’oğlan’ı 
Arı, duru, berrak her bir beyanı 
Bunlar, onlara da atar bühtanı 
Elbet benim gibi çok kızan olur 
 
Yazdığın okunsun istersen eğer 
Arı, duru konuş, dile önem ver 
Yaşayan Türkçeyi dışlayan beyler 
Şüphesiz sonunuz hezeyan olur 
 
Kökenine bakma kelimelerin 
Türkçeleşmiş ise senin eserin 
Haberin yok ise olsun haberin 
Bizle dalga geçen çok çıyan olur 
  
 



 
 

 
Abdulhadi Bay 
 

“ AŞK PAZARDA SATILMAZ ” 
 
Bir Şirin'e  bin Karun'u  verseler 
 
Sevgi haktır  bala zehir  katılmaz 
 
Yollarıma  ziynetleri  serseler 
 
Sevgi  etik  aşk pazarda  satılmaz. 
 
 
Manevi  değerler  eğdirmez  başı 
 
Musallat  olacak   musallah taşı 
 
Ne bordro  isterler  ne de  maaşı 
 
Sevgi  etik   aşk pazarda  satılmaz. 
 
 
Keremlerden  Aslılardan  ezeli 
 
İçimizde coşan  hep  sevgi  seli 
 
Ayırabilirsek  dikenle  gülü 
 
Sevgi etik   aşk pazarda  satılmaz... 
 
MEHMET  GÜVEN- İZMİR 
 
 
“ ÖYLE BÖYLE DEĞİL!.. ” 
 
Nasıl mı tutkunum nasıl mı sevdim… 
 
Öyle böyle değil deliler gibi… 
 
Aklım firar etti fikrim izinde; 
 
Öyle böyle değil deliler gibi… 
 
  
 
Başımda beyhude gezip durdular; 



 
Uykumu en olmaz yerde vurdular; 
 
Dün gece rüyamda seni sordular; 
 
Öyle böyle değil deliler gibi… 
 
  
 
Tarife sığmadı çektiğim hasret; 
 
Bu nasıl iç çekiş bu nasıl niyet; 
 
Yetmedi vuslata ödenen diyet; 
 
Öyle böyle değil deliler gibi… 
 
  
 
Kullar bilmese de Allah biliyor; 
 
Ağlasam yaşımı hicran siliyor; 
 
Adımlar hep sana doğru geliyor; 
 
Öyle böyle değil deliler gibi… 
 
  
 
Ne var ki saklanıp, gizleniyorsun; 
 
Gel işte gel artık gözleniyorsun; 
 
Çöllerde suyumsun, özleniyorsun; 
 
Öyle böyle değil deliler gibi… 
 
  
 
Heceler sözleşir alfabem cayar; 
 
Noktalar hükmüne virgülsüz uyar; 
 
Yürekte varlığın yirmidört ayar; 
 
Öyle böyle değil deliler gibi… 
 
  
 
Ali ALTINLI – 19/01/2014 
 
Saat: 12:31 



“ GİBİYİM ” 
Acıların yediverenini verdi 
İhanetin, yalanın 
Kör duvar, sağır ayna 
Dipsiz kuyuda 
Köksüz ağaç gibiyim. 
  
 
Ayrık otu bir sevda verdi 
Bin kere ölsem 
Binbir yerde baş verir 
Ömrün son durağında 
Yeniden yeşerir gibiyim. 
  
 
Son nefesimde bırakıp gitti 
Göklerin ağladığı bir gecede 
Gözlerimde fer tükenirken 
Onun adını zikreder gibiyim 
 
Ökkeş Öztürk 
 
 
 

 
“ GÜLÜME VEDA ” 
 
Az kaldı ölmeme biliyorsun sen 
Gideceğim buralardan bir Pazar günü 
Birkaç tanıdık dost taşıyacak 



Tahta tabuttaki sessiz vücudumu 
Ölmeme az kaldı biliyorsun sen... 
  
Gideceğim ve dönmeyeceğim buralara 
Yaptıkların yanında kâr kalacak, 
Göstermelik bir hüzün düşecek dudağına 
Yüreğin dans edecek, ruhun sevinçte 
Asla bir daha dönmeyeceğim buralara... 
  
Mavi deniz, bembeyaz köpükler 
Ve martılar, yeşil yamaçlar, 
Kuzular, kuzularımı bırakıyorum, 
Bir de yürek gümbürtüsü şiirlerimi 
Bel ki okumazsın bile onları 
Sana, tek sana bırakıyorum buraları... 
  
Kurtulacaksın sigaramdan, 
Rakımdan, şişelerden 
Alacaklılar aramayacak bundan böyle 
Can borcumu vermeye gideceğim ötelere 
Ötelerde sütçü, tüpçü, bakkal olmayacak Belki de... 
Unutacaksın, unutacaksın beni de... 
  
Rüzgâr senin, yağmur senin, güneş de 
Boy boy torunlarımla gülüp oynayacaksın 
Beklemeyeceksin yolumu pencerelerde 
Özgürsün, doya doya yaşayacaksın... 
  
Ütü derdinden, yemek derdinden 
Ve kirlilerimden 
Kaprislerimden, öfkemden kurtuluyorsun. 
Manyakça aşklarımdan, 
Daktilomdan, kâğıtlardan 
Geceleri sessizliğimle düşen yıldızlardan 
Sofra kurmaktan, hesap sormaktan Kurtuluyorsun... 
Haydi gül, oyna! .. Ne duruyorsun! ... 
  
Az kaldı ölmeme biliyorsun sen 
Gideceğim buralardan bir Pazar günü... 
Son düdük ötecek, maç bitecek işte 
Hoşça kal e mi? ... 
 

Mustafa Ceylan 

 
 



 
“ GÖNÜL ” 
 
Her derde her mihnete, katlanırsın gönül 
Sevdiğin el olsa da, candır dersin gönül 
Yol uzak beden hasta dayanırsın gönül 
Yar senin kıymetini, bilmezden mi gelir 
 
Gül olur yaprağına, yüküm saptı dersin 
Sel olur yatağına, ırmak taştı dersin 
Ateş düşer bağrına, yaktı geçti dersin 
Dost senin kıymetini bilmezden mi gelir 
 
Leyla olur çöllerde mecnunu ararsın 
Yağmursuz bulutlara, gözyaşı katarsın 
Hasrete razı olur, uzaktan bakarsın 
Yar senin kıymetini, bilmezden mi gelir 
 
Mal mülke toktur gözün, hep çekersin yokluk 
Nefsine tamah etmez, mana sen de bolluk 
Aşka murat edersin, imanında çokluk 
Dost senin kıymetini bilmezden mi gelir 
 
Gün olur döner devran, ruh teni terk eder 
Ek ömür tarlana sen, sevgi olmaz heder 
Sokma nefsine kini, yüreğine keder 
Yar senin kıymetini bilmezden mi gelir. 
 



 
Gülcenaz/Şükran Gülcenaz AYDOĞAN 
 
 

 
“ ŞEVKÎ BEY’E GAZEL ” 
İstanbul bugün ne kadar güzel görünüyor 
Sanki ufkunda Nedim’den bir gazel görünüyor 
  
“Küşâde tâli’im hem bahtım uygun” 
Bir kadeh bin ömre bedel görünüyor 
  
Ne kadar güzeldi o sâki-i naziregû 
Dudaklarında sarhoş bir emel görünüyor 
  
Hadi kalk gidelim bu gece Beyoğlu’na! 
Meyhâneler kapısı bize gel görünüyor 
  
“Gülzâra nazar kıldım virâne-misâl olmuş” 
Cânân küsmüş sohbetimize el görünüyor 
  



Otuz bir yaşında öldüm kalp sektesinden 
Ah nereye baksam kanlı bir ecel görünüyor 
  
Evet az yaşadım ben, lâkin bakarsanız 
Ömrüm musikî, mey bâbında mücmel görünüyor 
  
Öldüm ben genç yaşta Gümrükçü Rahmi’nin evinde 
Anamın babamın gözyaşları sel görünüyor 
  
“Ben ağlarım saz ağlar, karşıda Gülnaz ağlar” 
Ah gözlerimde hüzünden bir tünel görünüyor 
  
Çok içtin yine bâdesini muğbeçe-i melâlin 
Kaç Şevki, feleğin elinde çengel görünüyor 
  
Çal ey mutrib-i nâzik-edâ uşşak makamından 
Söylememek sevdâ şarkısını mübtezel görünüyor 
  
Ben ki ulaştım yücesine muhabbet dağının 
Bana hem ahir ve hem de ezel görünüyor 
  
Murâd aldı mı kimse bu yalancı dünyadan? 
 
Rindlere dertler saâdetten evvel görünüyor 
  
Gülemezmiş ilkbahara şarkı yapanlar 
Eyvah, hazanlar yolumda engel görünüyor. 
  
Ben Şevkî Bey, esrik şarkıların sevgilisi... 
Udumda yeisten inleyen bir tel görünüyor 
  
Görüyorum, uzaklardan çağırıyor beni 
Orada Hâfız’dan esen bir yel görünüyor 
  
Nihat KAÇOĞLU 
  
  
Üslup Dergisi, Sayı:24 
 
 
“ Kirpik Suçları -2 ” 
 
Küledur yanarken bağrından  
Ağlayandır silisli göz ve şu çöl ondan... 
Gayrı kâlbime birikir 
Kaç niyaz ağzı tan kapanırken secdeye 
Nice buluta teyemmüm eden 
  
Bu gece şubat gibi soğuk 
Nefs denen amelde yürürken zaman 
Ah u zar leylim 
  



Ölür, ölür dirilirdim de ölümü öperdim 
Aşk ateşten çengel; ateş, ten ve eylül 
Bülbül gül yanığı; zârı tek engel 
Seveni kanatır 
Gel der gözlerine yağmur mavisi 
Büyür ibolya sessiz 
  
Cemali muştu 
Büyür ibolya nefessiz 
Büyür bulutlar gözlerimde 
Bir katre bir ufuğun meleğidir 
Bir ufuk bir hicrânın göğü öpüşü 
Ellerimdeki çizgiler yıllar 
Ve çoğalıyor acıya derin 
  
Gitsem şehir yalnız kalacak 
Kalsam beraber üşüyeceğiz 
Yine de bilmeyeceğim 
Hükümsüz sözler birikirken 
Kaç yıl yatsam gözlerinde 
Kirpik suçlarından 
  
NeclaDeveli 
 
 

 
“ Yüzümün Coğrafyasında Saklı Yüzün ” 
 
Ne varsa maziden kalan, sildim seninle.  
Kasım yağmurları sensin, bunu böyle bil.  
Yüzün yüzümde saklıdır, sus n’olur dinle.  
Göz çukurlarımda nemsin, gecemde kandil.  
 
Açtım perdelerini gönül penceremin,  
Artık kaçışların zamanı değil.  
Işığın doğar geceme, düşünce denizlerimsin.  



“ Ay dersen ” ay sensin.  
Tutulurum sana,  
Dokunamadığım tek elsin.  
İlk hatırladığındır en çok sevdiğin,  
En çok sevdiğindir özlemek istemediğin  
Ve yokluğuna itiraz ettiğin.  
İtirazlarıma neden, efkârıma demsin.  
 
Yüzümün coğrafyasına sakladım yüzünü;  
Gâma ilaç, ıslak yaralarıma merhemsin.  
Senin yağmurların yağar, çiseler hüzünü;  
İçimin görünen yüzüsün, aşka nedensin.  
 
Anlat diyordun, susuyordum.  
Dilime yasaklı birer tümceydin.  
Dinle vatansız sözcüklerimin sesini,  
Öyküsüdür bu sana teslimiyetin.  
Bütün ışıklarını yaktın karanlıklar ülkemin,  
Bütün kapılarını açtın düşler kentinin.  
Su gibi içime akan sensin…  
Yüzümün coğrafyasına saklanmış yüzün,  
Bu yüzden yüzsüzlüğüme nedensin.  
 
Gözümün kahve renginde doğup, bebeğinde büyüyorsun;  
Bu yüzden bakışlarımda yön, gözümün atlasında nemsin.  
Dilimin titrek halinde hecem, aşkın özü oluyorsun;  
Bu yüzden sessizliğime ses, nefessizliğime nedensin.  
 
 
Hangi aşk bana yaramış ki, sevmeye nedenim olsun.  
Boş verdim artık  
Bir aşk daha ahmaklığıma nedensin. 
 
  
Şiir Türü GÜLCE / Buluşma 
 
Yusuf Bozan 
 
 
“ ANADOLU AŞKI ” 
 
Anadolu aşkı ateştir bende, 
İsli ocaklarda yanar tüterim. 
Emânet sayılan bu ruh bedende, 
Nasıl bulunduysa, öyle yiterim. 
                    
Hüzün seansında ilk akşamların, 
Tepe dallarında nârin çamların, 
İç içe kenetli toprak damların, 
Saçağında serçe olur öterim. 
                    



Kaybetti ferini gözlerim nemden, 
Hayli zebun düştüm sinsi veremden. 
Farklıyım bu yönde dertli Kerem’den, 
Mecnun’dan, Ferhat’tan daha beterim. 
                    
Seyyahlıkla geçti bunca zamanım, 
Tozlu yollarına kurbandır canım. 
Sevgisiyle kuşatılmış her yanım, 
Gam yükünü taşımaya yeterim. 
                    
Vatan ki başlıca derdim dâvamdır, 
Uğrunda ölmeye inancım tamdır. 
Bir uçtan bir uca yurdum yuvamdır, 
Karış karış toprağında biterim. 
  
                Ahmet Süreyya DURNA 
 
 
“ Komalık Bir Şiir ” 
 
 Aşkımızın üstüne geçim gölgesi düştü 
Elimizde olmadan soğuyoruz güzelim 
Para denilen illet gönlümüze üşüştü 
Sevdamızı kevgire sağıyoruz güzelim 
  
Gözünü bohçalayıp gönlüme saklıyorum 
Neden atmıyor diye nabzımı yokluyorum 
Aylardır kaleminden bir dörtlük bekliyorum 
Sevgimizi yavaşça boğuyoruz güzelim 
  
Cep delik cepken delik dolduramadık kabı 
Yüzlerimiz gülmüyor artık eskisi gibi 
Bulanırsa aşk gölü görünmez olur dibi 
Taşkın akan sel gibi yağıyoruz güzelim 
  
Yaz ortasında dahi dizelere kar yağdı 
Dörtlüklerin feryadı hercümerç göğe ağdı 
Allahtan ki heceler cılızda olsa sağdı 
Komalık bir şiirle doğuyoruz güzelim 
  
Mizabi der inanma sahte gülen yüzlere 
Boğmayalım bu aşkı yazık olur bizlere 
Kanmayalım iblisten sadır olan sözlere 
Boş yere başımızı eğiyoruz güzelim 
  
Muhsin AKTAŞ 
Mizabi 
  
12.07.2012 
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