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“ NAMERT OLAYIM ” 
 
Hasretin, içimde dağlardan ağır… 
Bu yüke dayanmaz yaktığın bağır 
Yeter ki; yürekten ses ver de çağır. 
Gelip de almazsam; namert olayım. 
  
Yaralı yüreğim sensiz atmıyor… 
Hayalin, gözümden asla gitmiyor. 
Beklemek nafile… Sabır yetmiyor. 
Arayıp bulmazsam; namert olayım. 
 
 
Yüz üstü bıraktın giderken beni… 
Terk edip gider mi insan; seveni? 
Unutmak ne mümkün; aşkını, seni… 
“Gel al!” de, gelmezsem; namert olayım. 
  
O zalim tavrına çıldırma gel de… 
Kusurum ne ise; yüzüme, “bil” de! 
Haklı sebep söyle; “aklından sil” de! 
Eğer ki silmezsem; namert olayım. 
  
Bir halel gelmesin; gülün alına… 
Baykuşlar konmasın; gülüm, dalına. 
Bu canım, fedadır senin yoluna. 
Uğrunda ölmezsem; namert olayım. 
 
 
 
Hülvani BAŞTUĞ...(yorgun şair) 
12/12/2013 
 

“ ARKADAŞ LEON’A ” 
 
Senin sevgin yüreğimin kâr/ıydı 



Sen gidince bitecek mi bu sevda 
Bil ki cismin şu gönlümün yâr/ıydı 
Sen gidince bitecek mi bu sevda 
  
Varlığınla ettin beni bahtiyar 
Gidişinle bitti masal, kaldı zâr 
Artık güzel görünmüyor bu diyar 
Sen gidince bitecek mi bu sevda 
  
Cümle canlı örnek almalı senden 
Arınsın yürekler nefretten , kinden 
Layıktın her şeye, iş bu nedenden 
Sen gidince bitecek bu sevda 
  
Senin sevgin benzer ateşe, köze 
Senin sevgin dağ başında bir göze 
Senin sevgin sığmaz öyle her söze 
Sen gidince bitecek mi bu sevda 
  
Senin sevgin barındırmaz tuzağı 
Senin sevgin eritir yüce dağı 
Yerimde olanlar anlar  bu bağı 
Sen gidince bitecek mi bu sevda 
  
Sanki bir köşeden çıkacak gibi 
Yorgun gözleriyle bakacak gibi 
Bu acı daha çok yakacak gibi 
Sen gidince bitecek mi bu sevda 
  
Menfaatsiz sevgi sevgilere baş 
İçimde sızısın, gözlerimde yaş 
Ne kadar  anlatsam bitmez arkadaş 
Sen gidince bitecek mi bu sevda 
  
Zübeyde GÖKBULUT(gelin) 
2013/KIRŞEHİR 
NOT: Bu şiir, bir yakınımın Leon isimli köpeğinin ölümünden sonraki ruh halini anlatabilme 
düşüncesiyle kaleme alınmıştır. 
 

 

“ EY YOLCU ” 
 
Ey yolcu, ne böyle  acele yolun, 
Göğe bir bak, çatısında direk yok! 
Ar damarı çatlamışsa bir kulun, 
Dosdoğru ol demeye hiç gerek yok! 
  
Hurradan murradan serhoş olmuşsa, 
Kendisi oynamış kendi çalmışsa, 
Kendi pisliğine kendi dalmışsa, 



Dosdoğru ol demeye hiç gerek yok! 
  
Evlat o ki, başın yere eğdirmez, 
Evlat o ki, harama el değdirmez, 
Devlet onu yere göğe sığdırmaz, 
Dosdoğru ol demeye hiç gerek yok! 
  
Garibanım çöplük deşer ar eder; 
Alnının teriyle rızık var eder! 
O asil soyunu aşikâr eder, 
Dosdoğru ol demeye hiç gerek yok! 
  
Haramiyse kuduz köpek gibidir, 
"Beytülmal" çanağı, kazan dibidir, 
Değme tosuncuğa daha sabîdir,  
Dosdoğru ol demeye hiç gerek yok! 
  
Ey milletim, dayanağım nerdesin? 
Sen gelmezsen soyguna kim dur desin? 
Lütfedip kalkarsan,çıkarsa sesin, 
Dosdoğru ol demeye hiç gerek yok! 
__________________yitikozan 

 
yitikozan/Durmuş KAYA 
 

 
“ KÜSTAH BİR AYRILIK ” 
 
Meğer ne küstah bir ayrılıkla gelmişim kapına, 
Mahpus sancıları paspas gibi sererek eşiğine, 



Karabasan kasırgalarıyla girmişim içeri… 
Bilemezdim ki  
Umutlarına uçurum çiçeği olup açacağımı; 
Bilemezdim ki 
Bir gün aşktan kaçacağımı. 
Yollarım sana döndüğünde anladım: 
Senden alacağım acılar var!.. 
  
Sen , 
Kucak dolusu sevgiyle geldiğin her buluşmada 
Sendeki beni mutluluğa terk ederdin. 
Ezik yüreğimin küllerini eşeleyip  
Sevda yangını türküler söylerdin. 
Karacaoğlan’dın mızrabı inleten, 
Yunus’tun aşkla coşan. 
  
Oysa tuhaflık bendeydi, 
Güz yorgunu duygular içinde 
Üşüyordum hüznün deltasında . 
Sana ayrılığın öpüşlerini sunarken  
Çilenin ağır adımları geziniyordu yollarda. 
Menekşe bekleyişlerin olduğunda, 
Dans ettiğinde gözyaşında hasret,  
Anladım senmişsin tüm gidişlerim…  
Şimdi sen konuşmakta tüm suskularım.. 
  
Ve  
Zaman dönüp başa sardı beni, 
Yüreğinde ümitlerinle bıraktığım yerde. 
Seni benimle gördüm  
Hiç gitmemiş gibi. 
Meğer bizi tutuklayan  
Hayatın ve ölümün kelepçesiymiş… 
Gönül gönüle  
Selâm verdik aşk müebbetine... 
  

 
Meryem Aslan 
 

“ SENDE ÖLÜRÜM ” 
Bu izmir  üstüme  yıkılsa bile 
 
Sana sarılırım  sende ölürüm 
 
Beynime  şimşekler  çakılsa bile 
 
Sana  sarılırım  sende  ölürüm. 
 
 
Ruhumda  melodi  alışılmış  ses 



 
Doyumsuz  yaşamı   yaşamak enfes 
 
Seni  arzularken  kesilsin  nefes 
 
Sana sarılırım   sende  ölürüm. 
 
 
Sarılmak bahardır   sende ölmek yaz 
 
Gizemli ellerle   dokunsan biraz 
 
Aya bakan gözler   olsada  enkaz 
 
Sana sarılırım  sende ölürüm. 
 
 
Gündüzüm  karanlık   geceler ıssız 
 
Meçhule uyurken  gel  sessiz  sessiz 
 
Azraile teslim olmam  ben sensiz 
 
Sana sarılırım  sende  ölürüm... 

 
Mehmet Güven 
 

 

“ DOSTMUSUN ” 
 

Beni görüp yüzün öte dönersin, 
Küskün müsün, dargın mısın bilinmez. 
Biliyorum için için yanarsın, 
Hasta mısın, yorgun musun bilinmez.  
 
  
Çok yalvardım dönmüyorsun geriye 
Bu ömrümü sen düşürdün yarıya 
Azılı kurt gibi daldın sürüye 
Körpe misin, olgun musun bilinmez. 
 
  
Anladım ki hiç tutmazsın sözünü 
Ben çekemem eller çeksin nazını 
Hiçbir şeyden sakınmazsın gözünü 
Deli misin, çılgın mısın bilinmez. 
   
 
Senin gibi dostum var iken benim 



Tercihim, düşmana emanet canım 
Bütün memlekete yayılmış ünün 
Alim misin, bilgin misin bilinmez 
 
  
Kin, kalbinde uzun uzun sıralı 
Ömründe pembe yok, her şey karalı 
Bu Ahmet’i sen bıraktın yaralı 
Hastalık mı, salgın mısın bilinmez. 
 

 ahmetekici 

“ ONDAN ” 
 
Ah ederim derde derdi ular da, 
Kara kaderime küstüğüm ondan. 
Düşe sığınırım kof uykularda, 
Gerçekle bağları kestiğim ondan. 
  
Kuşatır gündüzü arsız geceler, 
Dumana bürünür, ırar yüceler, 
Zihnime saldırır tüm bilmeceler, 
Sarhoş yeller gibi estiğim ondan. 
  
Gönlümü firkate buldukça yakın, 
Duraklar kalbimde sevdaya akın, 
Dem dem sıkar canı hasret adlı kın, 
Efkâr olup ruhu bastığım ondan. 
  
Ne zehirim ne de merhem olurum, 
Kendimi tarifsiz gamda bulurum, 
Yazık ki ölmeden evvel ölürüm, 
Gönlümü gönlümde astığım ondan. 
  
Günlerime tuzak kurulur bir bir, 
Dilimde heceler yorulur bir bir, 
Saatler vuslata kurulur bir bir, 
Solmuş güller gibi sustuğum ondan. 
  
Bahtımdır beynime kurşunlar sıkan, 
Elemin ateşi bağrımı yakan, 
Aczimin gözyaşı kirpikten akan, 
Yaralı kuş gibi pustuğum ondan. 
  
                             

Halil Gürkan 

“ YOLLARIN SONUNDA ” 
 
 Aşkın şarabını yudumla, dene; 
Acı mı, tatlı mı, iç de gör nasıl?  



Evlat acısını sorma dur hele,  
Canının derdine düş de gör nasıl?  
  
Kış günü yaşatmaz baharı nisan,  
Gönlünde yaz varsa yine öyle san.  
Yokluğu bilmezsin doluysa kasan,  
Bir gün bir darlığa düş de gör nasıl?  
  
Hep gurbet gezerim gözlerim dolu,  
Yolumun üstünde Ankara, Bolu.  
Gökte fark etmezsin dikenli yolu,  
Dağı yalınayak aş da gör nasıl?  
  
Ayaz'ım hak için hakkın kurbanı,  
Hak için boynunda durur fermanı.  
Tıp da bulamazsan derde dermanı,  
Çareyi ölüm de seç de gör nasıl?  
  
Ahmet AYAZ 
YANKILI SESLER 1993 
  
ALLBEN DERGİSİ  
 YIL: 1998 SAYI:7 
  
1989 yılında kızım trafik kazasında hayatını kaybetti. 
O'na üzülürken 1991 de  ben trafik kazası  geçirdim iki ayağım birden kırıldı. 
Bu şiiri o zaman kaleme almıştım. 

 
Ahmet AYAZ 
 
“ KADER DEFTERİ ” 
 
Seninle anlaşmak mümkün değilmiş, 
Konuşsam olmuyor, sussam olmuyor. 
Şeytanın densizi aklını çelmiş, 
Barışsam olmuyor küssem olmuyor. 
  
Özrün çare değil yanık yarama, 
Sevdamın katili özürden yama. 
Saçını uçuran rüzgârım ama, 
Kesilsem olmuyor, essem olmuyor. 
  
Hüzünbaz ruhumda geceler yarı, 
Duymadın dökülen hıçkırıkları. 
Kapının önünde cam kırıkları, 
Basmasam olmuyor, bassam olmuyor. 
  
Sevgiye adanan dönmez ahtından, 
Çilenin pınarı coşar bahtından. 
Yıllardır boş kalan gönül tahtından, 
Vazgeçsem olmuyor, hissem olmuyor. 



  
Kader defterimi aldın eline, 
Perişan aşığın güldün haline, 
Divane gönlümü zülfün teline, 
Asmasam olmuyor assam olmuyor. 
  
Mehmet NACAR 
 
 

“ MERHABA... ” 
Ocakbey Arif MERHABA...HELLO... 
 
Güneş'in doğup ışık saçtığı 
İnsanların çok mutlu olduğu. 
Kavgaların olmadığı. 
Bir Dünya'ya MERHABA.... 
   
Barışın kardeşliğin olduğu. 
Sevginin Güneş gibi doğduğu. 
Çocukların gülümsediği 
Bir Dünya'ya MERHABA. 
                                                                                                  
Anaların ağlamadığı. 
Çiçeklerin solmadığı. 
Çocukların ölmediği                                           
Bir Dünya'ya MERHABA.           
                                                             
Güllerin açtığı bülbüllerin ötüğü 
Bütün insanların el ele tuttuğu. 
Suların temiz ve güzel aktığı 
Bir Dünya'ya MERHABA.             
 
Arif Ocakçı Ocakbey 
O-C-A-K-B-E-Y.. 

 
ocakbey/Arif OCAKÇI 
 



 
“ KAÇ KEZ YENİLDİ ” 
Son yaz kokan zaman maviler olmayan vakit 
Dalgın duran kadın yüzü solgun biten ümit 
Çirkin sesiyle karga öter susmadan niçin 
Zihninde durmayan sorular vermiyor geçit 
  
Kaç kez yenildi kaç ihanet gördü gözleri 
Tekrar dirildi sönmedi elbette közleri 
Küllerle doğdu hep yeniden, vurdular lakin 
Savruldu belki düşmedi sağlamdı özleri 
  
  
Sevmek mi suçtu neydi günah anlamaz yazık 
Durmaz  çalıştı hepte dürüst zor bulur azık 
Gökler umursamaz kanadın çırpıyor şahin 
Bilmez hayat neden atıyor durmadan kazık 
  
Gün eskitir bakışları, gitmiş giden hani 
Ezberde tüm masalları bitmez bu armoni 
Bir martı çığlığında deniz öylece sakin 
Üryan ruhunda  fırtınalar hep seremoni 
  
  
mefûlü/fâilâtü/mefâîlü/fâilün 

 
SÜNDÜZ BİGA 
 



 
“ GÖZLERİMİ GETİR ” 
  
  
Her insanın sesi bir başkasına benzer mi ? 
Sesler gelir oturur can evime, 
O sesler arasından ararım seni, sesini,  
Yüreğimin kanatlanan penceresinde. 
  
Sen gelirsin, 
Parmak uçlarımda bile ararım varlığını,  
Yokluğunun ateşi yakar beni, 
Neredesin sevgilim?  
Gelirken, son bir isteğim olacak senden,  
Yüzündeki gözlerimi getir.  
Gözlerimi getir.  
  

 Aysel Al 
 



 
“ HIZIRA ÇAĞRI ” 
 
Sendin padişâhı yerle yeksan eden garip 
Sendin iki post giyen masallarda kahraman 
  
Korkut Ata şimdi nerde; billâh odur tabip? 
Türk oğlunu bilmiyor bu çılgın hain zaman 
  
* 
Ala gök sakalınla, elinde kopuzunla 



Kayın ağacından in, hele çık ortalığa ! 
  
Şiirler okuyarak alkışlar arasında 
Gönder kutlu duanı, tarlaya ve balığa. 
  
Kafa tutsun devlere, ağlayan narda kızlar 
Bir Karacoğlan çıksın, düşsün de sevdalığa. 
  
Manas oğlu Semetey, ya da gök Oğuz bunlar 
Korkusuz yiğitlerin sırtını biraz sığa... 
  
Yardım eyle düşküne, sevene güç, kuvvet ver 
Altın beşik umudu, yükler mi hıçkırığa? 
  
Gel yağmurla, suyla gel; bereket ol ülkeme 
Tanırım nefesinden gir kılıktan kılığa... 
  
Çıngıraklı derviş ol,semada, semahda ol 
Göz bebeğim memleket, düşmesin ayrılığa... 
  
* 
  
Gökten yere in de gel, bozulsun bütün sıra 
Yoldan geri dön de gel, küsüp yolculuklara 
Ey gönlümü feth eden umut kaynağım Hızır ! 
Boz atlara bin de gel, isim koy çocuklara... 
  
* 
Hazaran bülbülüdür şimdi kuyuya düşen 
Sinsi, despot bir kaç el haritayı bölüşen. 
  
Sorgulayıp tarihi dibinde yalan arar 
Batı denen tek dişi kalmış ödlek canavar. 
  
Köhne bir istasyonda sürünür emekleriz 
Seni özledik seni, kaç zamandır bekleriz. 
-------------------------------------------- 
 
Şiir :GÜLCE-Gülistan :Hece ve aruzun bir şiir bünyesini oluşturmasıdır. 
 
Bu şiirde: 
(Aruz : Mef'ûlü-mefâilü-mefâîlü-fâilün)(Hece:7+7) 

 
Mustafa Ceylan 
 



 
“ LEYLA ÖZGE BİR CANDIR ” 
(L) eyla özge bir candır,  
S(E) vdası heyecandır.  
Fe(Y) z aldım gözlerinden;  
Söz(L) erinden bin umut,  
Dual(A) rım ondandır.  
 
(Ö) yküsünü yazarım,  
E(Z) berime kazırım,  
Öz(G) e çiçeğimdir o;  
Özd(E) balım, yaz arım.  
 
(B) ir canıma bin kandır,  
B(i) n yıl süren nisandır,  
Bi(R) milâda lisandır.  
 
(C) andır Leyla özümde,  
H(A) yal değil gözümde,  
Ca(N) eriği sözümde,  
Tan’(D) ır günde, yazımda.  
Şavk(I) dır yıldızların,  
Aşktı (R) , aşka vatandır.  
 
Şiir Türü: Gülce -Akrostik 

 
Yusuf Bozan 
 
 
“ Ölemedim Çocuğum ” 
 
  
Genç yaşında hayatını çaldılar 
Ellerinden alamadım çocuğum 
Sütüne barutla kara çaldılar 
Gücüm yetip silemedim çocuğum 
  
Emperyalist kasasını doldurdu 



Yardakçılar olmayanı oldurdu 
Yollar çetinleşti nabızlar durdu 
Ne yaptımsa gelemdim çocuğum 
  
Haçlılar durmadı kinini kustu 
Korkak yönetimler koltuğa pustu 
Asıldı suratım dillerim sustu 
Yıllar yılı gülemedim çocuğum 
  
Üç kuruşa haysiyeti sattılar 
Şeytan kadehinden bade tattılar 
Savaş denen ateşlere attılar 
Uzanıp da alamdım çocuğum 
  
Yönler belli değil dönmüyor açı 
Hangi hain anlar yoksulu açı 
Zalimin başında duran her saçı 
Ellerimle yolamadım çocuğum 
  
Katilleri ihya ettik söz ile 
Eleştirdik bin bir cilve naz ile 
Alçakların suratına hız ile 
Bir kez olsun dalamadım çocuğum  
  
Bir gününüz olsun savaş dışında 
Koşuşup oynayın çeşme başında 
Huzur barış olup güzel düşünde 
Bir gecelik kalamadım çocuğum 
  
Ne yaptımsa inemedim derine 
Kurban olam gözlerinin ferine 
Mizabim inan ki senin yerine 
Çok istedim ölemedim çocuğum 
  
  
Muhsin AKTAŞ- (Mizabi) 
 

 



 
“ İzimiz Kalsın ” 
  
  
Bakışı yanardağ gülüşü özel 
Kurumsal kimlikli ruhuma tüzel 
Yabani duruşlu ceylani güzel 
Aşkım bir tokmakla kapını çalsın. 
  
Cennet kokusuyla cezbeder teni 
Yerde, suda, gökte ararım seni 
Nefesimde yaşar tekrarı yeni 
Sevdamız yangınla birliğe salsın. 
  
Kitaplar yazıyor ağlarken hece 
Yüzü aydınlatır beklesin gece 
Güneşin yerine parlarken ece 
Bülbüller goncaya hasretle dalsın. 
  
Yokluğa vardırsın verilen öğüt 
Sembolümüz olsun gördüğün söğüt 



Denizler üstünde sonsuza büyüt 
Her ıslak kumsalda izimiz kalsın. 
  
Ağaca çakılan halkalar durur 
Sıtma tutmuş gibi çalkalar vurur 
Sahile çarpınca dalgalar kurur 
Aynadaki Ahmet hayretten lalsın. 
  
Dağları dolaşan yılkıda taysın 
Yolumu bulduran semada aysın 
Sen de ölü iken diriye saysın 
Vuslata erince canımı alsın. 
  
15.01.2014 
Ahmet Çelik 
  
Ceyhan 
 

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. 

 


