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ÇIKARKEN                             Mustafa CEYLAN 

Şiir, bir ömür sevdamızdır bizim. O sevda yolunda 
ağaran şakaklarımız ve sevdanın mimarı olan 
kalemimiz nice geçitlerden geçerek, nice engelleri 
aşarak günümüze gelmiştir. Bu yolculukta, dostlar 
tanıdık, bildik, sevdik, dertlendik, neşeler 
paylaştık. Acılar denizinde yunduk, arındık 
güneşlerimizle. Her çaba, her kıvranış ve her 
nefes şiir sevdamız içindi. 

Günü geldi, sığmadık ten kafesine de gönül 
kuşumuzu salıverdik özgür göklere. Uçsuz 
bucaksız evrenin dehlizlerinde kanat çırptık. 
Gelenek ve tarih yürek telimizi inletti. Kalıplar ve 
pencereler arasında kilitli kalmak yerine, 
özgürlüğün ışıltılı yarınlarına yelken açmayı tercih 
ettik. Kutlu ve evrensel bir türküydü 
dudaklarımızdan kâğıtlara dökülenler. Mâzinin 
okyanusunda dalıp çıktıkça, yaşadığımız zaman 
diliminin ıslığını çaldık; geleceğe çiçek açsın diye 
dallar uzattık bugünden. 

Aynı duygu, inanış ve düşünce bayrağını 
taşıyanlar olarak GÜLCE adını verdiğimiz 
şahaneler şahanesi bir çatı altında buluşuverdik. 
Eskiyi inkâr etmeden, olanca yalınlığıyla kabul 
ederek, başarıları ve gölgede kalanları öne 
çıkararak, günümüzle harmanlayıp geleceğe ışık 
huzmeleri göndermeye çalıştık. Durağan, yerinde 
sayan, taklitçi ve köksüz yenilikler asla yıldızımız 
olmadı. 

Buluştuk Gülce’ de… Güle dair mısralar dizdik 
internet sayfalarına. Sonra, internetten matbaaya 
uzandık. Bugüne kadar hiçbir edebî akımın 
yapmadığı çalışmaları yaparak yolumuza devam 
ediyoruz. “Ben” demeyen “biz” diyen bir anlayışla 
gökkuşağı şiirini oluşturmaya ve Türk Şiirini-
şairini dünya ile kucaklaştırarak, hak ettiği zirveye 
taşımaya, yüz yıl, bin yıl sonrasına seslenerek 
geliyoruz. 

Buluşma… Gelişimizin şiir çağlayanından ilk 
ses…  

Şiir tarihimize nakışlanacak olan bu Edebiyat 
Akımının ilk ürünlerinden birisi. Hayırlı ve uğurlu 
olsun… 
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI  
ŞİİR TÜRÜ: BULUŞMA  
******************************** 
 
1-HECE-SERBEST Tartışma ve kavgalarına son 
veren bir şiir türüdür.  

 
2-Hece vezni ile serbesti, bir şiir bünyesinde 
buluşturmaktadır.  
3-Oluşumu şöyledir:  
……………………-  
……………………-  
……………………-  
……………………- (Dörtlük: hece vezniyle yazılmış)  
............  
................................................  
..............................  
............  
......................(Serbest mısralar-mısra sayısı şairin 
isteğine bağlıdır.)  
 
Yani;  
 
-(Hece vezniyle yazılmış dörtlük)  
-(Serbest mısralar)  
 
VEYA BUNUN TERSİ DE OLABİLİR  
 
-(Serbest mısralar)  
-(Hece vezniyle yazılmış dörtlük)  
 
4-Hece vezniyle yazılmış dörtlük' ün kafiye yapısı, 
hece sayısı, kalıbı tamamen şairin isteğine bağlıdır. 
Şair dilerse Hece ile yazılacak bölümü dörtlük değil, 
beşlik, altılık mısralardan veya değişik hece türleri ile 
de oluşturabilir. Yeter ki, hece-serbest buluşmasını 
gerçekleştirsin. Adı gibi BULUŞMA olsun.  
 
5-Şiirin uzunluk, kısalık durumları tamamen şairin 
isteğine bağlıdır. BULUŞMA ŞİİR TÜRÜ şairimiz 
Harun YİĞİT ve Mustafa CEYLAN tarafından 
önerilmiştir. 

 

 

HER iNSAN ve BEN  
 
Her insan, her insan birazcık deli  
Ben sana deliyim, hem de zırdeli.  
Hep seni görürüm ne yana baksam  
Hep seni ararım gittin gideli...  
Gittin gideli ne haldeyim,  
Sorsan bir, arasan bir; ne olur ?  
..............Hasret dağlarının Ferhat’ıyım  
...........................Tek sana, tek sana sevdalıyım...  
 
Her insan, her insan birazcık aşık  
Ben sevdanı saran çılgın sarmaşık.  
Yıktım duvarları, bahçeyi, çiti  
Bu sebep yüzünden başım dolaşık...  
Işık...  
......Işık...  
..........Işık...  
...........Sonsuzluk türküm, bitmeyen ışık....  
Yoksun işte, yoksun yanımda, canevimde  
Özledim nefesini, sesini  
....................Dava açtım mevsimlere  
.......................Kışların kapısındayım  
....................................Firardayım....  
 
Her insan, her insan düşkün paraya  
Ben sana düşkünüm, bak şu yaraya  
Olmazsa derdime derman gözlerin  
Döner deli gönlüm yıkık saraya...  
Varlık sen, yokluk yine sen  
Ötesi sadece boşluk,  
.................Yosun gözlerinle bir bak istersen...  
.....................Acılarımla başbaşayım;  
...........................Işık hızıyla sana koşayım  
..................................................'Gel! ' dersen...  
 
Her insan doğduysa, mutlak ölecek  
Ölsem sevdan ile kim ne bilecek ?  
Kırıp aynaları, durgun suya bak  
Gözlerin benimle orda gülecek...  
Gülüm,  
..........Gülüm...  
...................Gülüm...  
..............Ve sana kavuşmaksa ölüm  
..............Dünden razıyım her şeye, hazırım inan..!  
.............Gece yarısında suya indiğinde bir ceylan  
............Mor menekşe buselerle avuçlarına  
...........Avuçlarına düşeyim; mutlu olurum o an...  
.............................................Bitsin bu zulüm,  
......................................Gülüm, gülüm, gülüm...  
Mustafa CEYLAN  
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DAĞLARA SÖYLEDİM  
 
Dağlara söyledim şarkılarımı  
Aksinden dinledim ah-u zârımı  
Dayadım başımı serin bağrına  
Dağlarla paylaştım her efkârımı.  
 
Dağlara söyledim  
karlar ağladı,  
Dağları dinledim  
beni dağladı.  
Kader, dağla beni böyle bağladı.  
Bilirim kışını boranını,  
Yiğidi cefasından tanırım  
dağları vefasından.  
 
Dağlara benzedim hayli yoruldum…  
Her avcıya hedef oldum. Vuruldum!  
Dağlarla bekledim Sur’un sesini  
Zaman sarkacında öyle kuruldum  
 
Dağlara benzedim  
yol oldu bağrım.  
Dağlar kadar oldu  
başımda ağrım.  
Dağların başından sanadır çağrım.  
Dağların sırtında kar  
içinde yürek var.  
Benim de elemim dağlar kadar.  
 
Dağın da benim de gözümüz yârda  
Gözyaşımız vardır soğuk pınarda  
Ne gamım azalır, ne hicran biter  
Anladım kavuşmak başka diyarda.  
 
Dağlar, baharı özler  
ben seni özlerim.  
Dağları uyku basar  
ben seni gözlerim.  
Beklemekten açık gitse gözlerim.  
Hülyasıyla vuslatın  
hasrete kansın yüreğim  
Hasretle yansın yüreğim.  

 
Ekrem YALBUZ 
 
 
 
 

 
 
Özümü Yoluna Qurban Eyleyem   
 
Sevdanan savrulan beyaz tellere  
İsterem canımı qurban eyleyem  
Seher seher esen Tebriz ellere  
İsterem canımı qurban eyleyem  
Sinemi yoluna çimen eyleyem  
 
Ne gözel danışır şirin dilleri  
Mehebbeti surdan ömür selleri  
Vesifinde özü bûse gülleri  
Hesret-i lebinde üryan eyleyem  
Tenimi tenine savan eyleyem  
 
Dediler o yağız, eziz mehriban  
Ne gözel yaraşır bizim ellere  
 
Gözlerimin nuru kurban olduğum  
Petek-i qelbine mehman olduğum  
Göylerde arayıp yerde bulduğum  
Menim dünyam mavi, menim olasan  
Bu garip könlüme merhem olasan  
Deyem sene sevgi gözem  
Hesreti demim  
Saram seni sevgi payım  
Özlemi demim  
 
Üreğimde tutku nâr-ı ayasın  
Âşiqler ilinnen eşk-i rüyasın  
Akran-ı karanfil hüsnü mayasın  
Duram yerişini seyir eyleyem  
Özümü yoluna kurban eyleyem  
 
Bu can oda tüştü sevi adına  
Olmuşam möptelan reva adına  
Görem camalını deva adına  
Gül-i keremini seyran eyleyem  
Özümü yoluna kurban eyleyem  
 
Demişem ziyadır canımda ki can  
Zemzem-i cansuyum, damarımda kan  
 
Sevgili ÖZBEK 
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MEDET EY HİCRAN !  
 
Bir saçlarıma bak bir akan yaşa,  
Umutlar silkele kadersiz başa.  
Üstüme üstüme yağma be hicran!  
Çevirdin yazımı dönülmez kışa.  
..Her günüm buza sargın, her gecem zifir;  
..Zemheri karanlık  
……Zemheri ayaz  
……….Zemheride kanatlar ıslak,  
…………..Ne varsa helak  
………………Bir fidan bir fidan düşün ki;  
Filizleri solmuş, dökülmüş yaprak.  
 
Tenha köşelerde ekilen benim,  
Kurşuni kızağa çekilen benim.  
Affet vuslatımı medet ey hicran!  
Eğilmez çınarken bükülen benim.  
..Uyan ey gönlüm darıl zamana;  
…..Barış yap hicranla  
……….Kapansın yaran  
……………Gülmek bir umut  
………………..Belki başka bahara  
Kopsun tüm zincirler, kırılsın halka.  
 
Duyan yok feryadım nedense bilmem,  
Ağlayan gül ise ben daha gülmem.  
Sen de vefasızsın duy bre hicran!  
Tövbe bu dünyaya bir daha gelmem.  
..Doğmadı güneşim bir kez, tutmadı yıldız  
..Ne sarayım oldu, ne de bir şahım.  
……Şu yalan âlemde  
……….Bitmeyen çile  
………….Durulsun sular,  
……………..Değmesin güle  
Yükledim omzuma tüm içtenliğimle  
…………………..Neyse günahım,  
Ezelden ebede yürüsün ahım….  
 
 
Osman ÖCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇ KAPINI AÇ  
 
Aç yüreğini aç  
Seher yeli öpsün  
Gül ki  
Gül düşsün yanağından  
Kelebek kanadında rengin  
Itır-gül meltemi kokun  
 
Bakışın ürkek  
Pür-telaş halin  
Üşüdü yürek  
Ateşe gül koy  
 
Aç bağrını aç  
Lodos lodos es  
Yağmurla gel  
Tut yakamı tut  
Islat beni ıslat  
Yüreğime dokun  
Bir karanfil yarat  
 
Gönül hurcuma  
Usulca sokul  
Koy avucuma  
Ateşsiz kül koy  
 
Aç kapını aç  
Bahar tutsun elini  
Düşsün gönlüme  
Üçüncü cemre  
Kuşlar öpsün dilini  
Eşiğinde bekletme can  
Dudağında erisin gül  
Menekşe baksın gözlerin  
Erit beni erit  
Erit beni bir kurşun gibi  
Yüreğine dök  
 
Tez tez ömrüme  
Sarı yaprak düş  
Son kez ömrüme  
Kırgın eylül koy  
 
Mehmet ÖZDEMİR 
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UKDE 
 
Hasan,,  
Ha da sen..  
Ülkemin güzel çocuğu  
 
Beraber büyüdük bu sokaklarda  
Kolkola gezerdik hatırlar mısın  
Çayırlar plajdı Kızılırmak’ta  
Balıktık, yüzerdik hatırlar mısın  
 
Fakirdik..  
Sokaklarımız çamurdu.  
Televizyonla tanışmamıştık henüz,  
 
Donardı camlarda geceki buhar  
Çiğdemli nevruzlu gelirdi bahar  
Kolye niyetiyle alıcı zahar  
İpliğe dizerdik hatırlar mısın  
 
Hasan,  
Seni hiç unutmadım..  
Ne güzel arkadaştık biz.  
Güvercinlere sevdalıydık  
İkimiz..  
 
Uçan güvercinler bize huzurdu  
Dağ,tepe mutluluk göze huzurdu,  
Kuşları seyretmek göze huzurdu,  
Çakılı nazardık hatırlar mısın  
 
Güvercin süzülür, biz süzülürdük  
Doruklara sıçrar idi sevgimiz..  
Dışımız nasılsa  
Oydu içimiz..  
 
Musluk, maşrapamız, leğenimiz bir  
Soframız aynıydı, öğünümüz bir  
Cenazemiz birdi, düğünümüz bir  
Halaya sızardık hatırlar mısın ? 
 
Kaynardı kanımız  
Davul zurnayla  
Çınlardı adeta tey teylerimiz  
Dost doluydu  
Dört yanımız  
 
Hem salıncak hem atlataç ipimiz  
Bir servetti sanki naylon topumuz  
Şölen tribünüydü sanki kapımız  
Oynardık,azardık hatırlar mısın  
 

Çember çevirdiğimiz  
Yolları düşün..  
Uçurtmamız kavaklara takıldı  
Topacımızın vınlayışında  
Çocukluğumuz kaldı  
Güvercinlerimizi kediye kaptırdık..  
Yıl Bin dokuz yüz yetmiş altı…  
 
Ağır ağır iklimimiz değişti  
Sargın kollar birbiriyle boğuştu  
Kocaman memleket sanki koğuştu  
Gölgeye kızardık hatırlar mısın ? 
 
O nasıl iklimdi  
Nasıl cendere  
Düşman olmuş idik  
Göz göre göre....  
 
Girdi aramıza ayaz duvarlar  
İnsanlık öldüren o yoz duvarlar  
Neler çekti bizden beyaz duvarlar  
Slogan yazardık hatırlar mısın  
 
Cücecik bilgiyle  
Fikir sahibi...  
Fark edemdik  
Boynumuzdaki ipi  
Konuşmayı, dialoğu bırak  
Hayvan adetince  
Koklaşamadık bile  
Kestik selamı sabahı..  
 
Köreldi kökünden sevgi kurnamız  
Hiddet üfülerdi ağız, burnumuz  
Türkülerden bile ağrır karnımız  
Çalana kızardık hatırlar mısın  
 
Bölündük  
İğneden ipliğe  
Sözde  
Halk için çalışıyorduk.  
Oysa düşman yapmazdı  
Yaptığımızı...  
 
Savaş alanıydı vatan velhasıl  
Almanya’ya kaçtım ben usul usul  
Diyeceğim o ki gardaşım asıl  
Ayaklı mezardık hatırlar mısın  
 
Halbuki gardaş  
Derinimde seni seviyordum  
Seve seve  
Düşman görünüyordum.  
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Bir bilsen içimi  
Kendi kendimi yiyordum  
Gene de aradaki barikatları aşamıyor  
Yanımdaki sana ulaşamıyordum  
 
Otuz yıl görmedi Sentezi seni  
Barikattan değil hayat nedeni  
Dağ eyledim içimdeki sevdanı  
Zaten hep hazırdık hatırlar mısın  
 
Ukde yırtar oldu  
İçimi gayri  
Ezdim ufaladım  
Suçumu gayri  
Şimdi duy  
Su gibi berrak  
Kar gibi ak  
Sevgilerim Hasan diye akacak..  
Seni sevdim hep sevdim  
Hep seveceğim  
Gayrı aramıza hiç bir güç  
Barikat sokamayacak  
İnmeyecek sevgi adına dikilmiş bayrak  
Yeşerecek bu toprak.....  
 
 
Ozan SENTEZİ 
 
 
 
 
 
 

"Serbest vezin, adından anlaşıldığı gibi vezindir. 
Vezinsizlik değildir. Bilinen vezin kalıplarında 
başka türlü vezin kalıpları icad etmek demektir. 
Bunu düşünmeyen ve dikkate almayan, nesri 
pastırma doğrar gibi doğramış olur; şiir yazmış 
olmaz. Bu itibarla serbest vezin bir ahenk kalıbı 
ortaya koymayı gerektirir. Bu da herkesin harcı 
değildir. Aruzdan, heceden alacağını aldıktan 
sonra serbeste geçenler başarırlar. Aksi takdirde 
mahcup olurlar." 
 
Arif Nihat ASYA 

 
 
 
 
 
 

SATUK BUĞRA HAN DESTANINDAN 
 
............................................ 
Devler vardır sığmaz  
Sığmaz tarih denen hadiseye  
Devler vardır sığmaz  
Karınca yuvasında kaybolur gider  
Ya keseceksin zaman ipini  
Koparıp atacaksın bağını gökle yerin  
Ya çevireceksin tersine atının nal iziyle  
Çağların çevrilmeyen yüzünü  
Ve dipten doruğa dolduracaksın  
Bir ulusun  
Gecesini gündüzünü  
İşte o zaman seni  
Ve senin türkülerini  
Dile destan eder  
Bu iki  yüzlü tarih.  
İşte o zaman  
Yeniden doğarsın, yeniden  
Doğan her çocuğun adına  
Verilir adın  
 
Ve  
Unutulmazsın,  
Unutulamazsın…  
 
Satuk Buğra Han derler  
Cihanı bir teknede yoğuracak olayı  
Kendinde doğuran ilk ışık yolcusu işte  
Zafer kalesini yükseltip sinesine  
Sonra bayrağı oradan  
Bütün bütün ülkesine  
Işıtan, ışıyan o…  
 
Ve  
O günlerden beridir  
Yılmadan, usanmadan  
Bizi bize  
Taşıtan o, taşıyan o…  
O tarih ki gönülde mertlik yakar ocaklar  
Gelin görün ki zaman Türk soyunu kucaklar  
Neden tersine dönmüş eksiklik neremizde?  
Bu tarihi yazanlar, nereye asacaklar?  
………Büklüm büklüm mâziden âtiye akan ırmak  
…………Miraçtan inip yere  
………....Kutlu bir düzen kurmak  
…………Arştan alıp bayrağı  
…………Saatleri minarelerde, ilimle, aşkla  
………….Türkçe yoğurmak  
………….Ah ki ah..  
…………..Ah ki ne ah!  
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O tarih ki kağanlar adaletten yanaydı  
Anamın ellerini nakışlayan kınaydı  
Gelin görün ki şimdi iz uydurup batıya  
Bu zamanın tarihi, gerçekleri yasaklar  
…Büklüm büklüm asırların göğsünden  
………..Dolanan yollar  
…………Yolları yollarda yol edip savuran  
…………Bir kılıç, bir yumruk ve bir yürek  
…………Kaşgar dolunayını dolayıp da ruhuna  
…………Türkçe bir ses olup sisli sabahlara  
…………İslâm’a Türk nakışlı süs katıp  
………....Zamanı elleriyle  
…………Türkçe yoğurmak  
………….Ah ki ah..  
………….Ah ki ne ah! ...  
 
O tarih ki inandık âşık olduk İslâm’a  
Sabah başlayan savaş tükenirdi akşama  
Bu tarihte neleri anlatacağım ama  
Riyâkâr buzu sarkar, yaprağında saçaklar 
 
* 
Ve  
İlâhi bir emir ile  
Yürüdü  
Doğudan, batıya  
Kuzeyden, güneye..  
Yürüdükçe önünde  
Diz çöktü diz; dört yön, dört yüz kere  
İki cihan sevgilisi vardı sanki  
At koşturan nefes nefese yanı başında  
Sığmadı, sığamadı  
Göklere ve yerlere  
................................................. 
 
* 
Çağlar boyu İslâm’ın  
Hem kılıcı, hem gülü  
Bu yüce Türk Ulusu…  
Açılanda avuçlar,  
Amin diyende dudaklar  
Satuk Buğra Han’dan  
Dualar içinde dua saklar…  
Dönende ağızda  
Dönende bu dilimiz.  
Ezan ezan toprağı  
Kutlu kılan minaremiz  
Ve  
Biz…  
Sonsuzdan sonsuza  
Bizde ki biz… 
                                Harun YİĞİT 
 

YÜZÜMÜN COĞRAFYASINDA SAKLI 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;  
Gama 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.”  
 
Yusuf BOZAN 
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GÜNEŞ AĞLIYOR 
 
Gidişinle gurub matemde, seher çığlıkta  
Nemrut güneşe hasret  
Halilürrahman’da sular durgun  
balıklar ölüm orucunda  
Eyyûb’un sabrına sarıldı duygular  
_______Ayn Zeliha’nın gözlerinden kan damlar  
____ sevenler sevilenler adına  
___Tahir üzgün Zühre yanık yanık türkü yakmada  
_______Leyla biçare  
_______Mecnun avare  
_______yağmurlar da yağmaz olmuş  
_______Harran’ın çöl yangınına  
_______yokluğunda can pare pare  
_______can yaralı  
_______baht karalı  
gel!  
Yine gel ey canan  
gel ki Yusuf’i kuyulardan şifa suyu fışkırsın  
gel ki gül açsın bağlar  
gel ki sümbüle bürünsün dağlar  
eğer ki gelmezsen  
eğer ki gelemezsen  
bil ki; Nemrut’tan Harran’a  
elleri koynunda  
Fırat gibi bir garip ağlar  
______Ey canımdan yakınım canımdan daha beri  
______Bu kent matem tutuyor gittiğin andan beri  
_______Dizlerim tutmaz oldu tükendi gözün feri  
_______Hasretin ateş olmuş ciğerimi dağlıyor  
_______Nemrut’ta doğan güneş feryat ile ağlıyor  
Ey zemheri ayına cemre olup düşenim  
Ey sevda kürsüsünde rakipsiz tek şeşenim  
Ey vuslatın yolunu tırnak ile eşenim  
Gözlerim kan çanağı Dicle gibi çağlıyor  
Nemrut’ta doğan güneş feryat ile ağlıyor  
______Dervişlerin deminde döndükçe yana yana  
______Adına hu çekerim adım ile yan yana  
_______Geceler karabasan vakit ermiyor tana  
_______Gölgeler dizi dizi visalimi eğliyor  
_______Nemrut’ta doğan güneş feryat ile ağlıyor  
 
 
Şemsettin DERVİŞOĞLU 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
İNSAN DEDİĞİN 
 
”Sıyırıp atınca can gömleğini, geride kalan mânâ 
insan dediğin…” 
 
Bir küçük pencere, bir çizgi ufuk  
Yedi renkli gözdür insan dediğin.  
Yedi deniz yedi dağ dip ve doruk  
Ortasında sözdür insan dediğin  
…..açılır çenesi, uzanır dili  
……….bir dil ki, yumruk kadar yüreğin kandili  
………………..kendi yanar, yandıkça yakar  
…………………….olgun başaklarca eğilmez başı.  
………………………….tepesine lapa lapa düşer,  
………………………………….yağar da yağar  
…………………………………………………kar.  
 
Ilıca kar suyu damarında kan  
Başparmak ucunda efsunkâr  
Süslü kaftanların bakma süsüne,  
Kabuk değil, özdür insan dediğin!  
…..kabuk ne ki, kırılır, düşünce gider süsü!  
……beşerin bin çilesi, canın içinde özü!  
…… kanadıkça kanatır yaralı için közü,  
………hem otar hem sağaltır özün darası erdem,  
…………………………suyu içtiğin gözü  
……………………………görünmeyene  
………………………………merhem!  
 
Bir yasak elmanın tadındadır zan  
Akıllı yüreğin kabındaki can  
Kökleri hava, dalında mürmer  
Okunmamış cüz’dür insan dediğin  
…..açılan sayfada görünür suret  
……….sûreti bezeyen kemik ile et  
……………kemiğin içinde iliğe hürmet  
………………..karanlığa doğan ışık huzmesi  
…………………….bengi su akıtır çeşmesi rahmet  
…………………………diyerek, erdiğin sır  
…………………………………….bu değil mi?  
 
Varırsan menzile, arşa yedi kat  
Görünen sûreti, sırda hakikat  
Mülkün sahibine kâinat ayna  
Aynada ki yüzdür insan dediğin  
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…..yetmiş iki millet görünür orda  
……….kimi kârun gibi, kimi de zarda  
……………kimi iblis kimi Cebrail melek  
………………..türlü don içinde gezinir felek  
…………………kimi mürşit kimi münkir, nedamet  
………………………….hırkasını giyen değil mi  
……………………………………………....insan?  
 
Bir nefesle doğan güne merhaba  
Daha emeklerken veda sahaba(*) 
Koşarken göremez karanlık her yan  
Geceyle gündüzdür insan dediğin  
…..çınar olsa ne yazar, kırılır düşer bezer  
……….duyulur zelzelesi, yele gider selesi  
…………yıkılası dağlar hey, bu seste neyin nesi  
…………..ezel- ebed âdem' in canda pişen kafesi  
……………aramazsan zahiri görürsün düzde özü  
…………………………..mânâdan anlayana  
……………….…………….kısasa kısas sözü..  
 
Refika DOĞAN 
(*)Sahaba: Sahibine(ana-baba)(Erzurum şivesi) 
 
 

 
 
 
Kalıcı eserler vermiş, iz bırakan şairlerimiz her iki veznimizi 
de kimi şiirlerinde ustalıkla kullanmışlardır. Arif Nihat Asya 
Hoca’mızın BAYRAK şiiri, SERBEST vezinle yazılmıştır, 
ama, sanki en güzel bir hece şiiri intibası vermektedir, öyle 
değil mi?  Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK, ’poetika’ sında;  
(Gerçekten şekil ve kalıbı halı gibi ayağının altına alıp 
çiğnemeden şair olabilmenin imkanı düşünülemez)dedikten 
sonra (...Evvela uçmaya değer bir gövdeyi bulacaksınız ve 
sonra onu, inceler incesi vasıtalarla kanatlandıracaksınız) 
demektedir.  
 
 
Hece ve serbest kavgasına son verecek BULUŞMA ile 
bizler, uçmaya değer bir GÖVDE SUNMAYA ÇALIŞTIK. 
 
 
Mustafa CEYLAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BU MUYDU İNSAN OLMAK(2) ?  
 
Bu gün de sen çaldın uykularımı,  
Kuşkonmaza konar gibi tünedim.  
 
Demek körmüş görür zannettiğim gözlerim,  
Demek durmuş insan yüreğim.  
Demek sen horlandın ha!  
Demek sen itildin, fırlatıldın  
Demek sen, demek ….  
Esir pazarlarında köle diye satıldın  
 
Demek hiç oturmadık diz dize, sıralarda  
Demek hiç el ele tutuşmadık halaylarda  
Demek hiç tey tey/lerde, nanayda  
Coşturmadık. coşmadık  
Demek hiç ' Bin atlı akınlarda '  
Doludizgin koşmadık ha!  
 
Diren ülkem direnmenin vaktidir  
Yemin olsun, ant olsun ki çıkacak.  
Bu feryatlar adaletin akdidir  
Sular yine hendeğine akacak.  
 
Demek.  
Demek zılgıtlar yalandı şâşalı düğünlerde  
Demek hiç kazan kaynamadı senin evinde  
Demek şakırdayan zincir sesiydi ayaklarında  
Ve ben duymadım, duyamadım öyle mi?  
Ve uyudum kuş tüyü yataklarda  
 
Sen hep, köle diye satıldın  
Sen hep, okullardan atıldın  
Sen hep, bindiğin otobüsten tekme tokat itildin 
öyle mi?  
Demek durdu / Hepimiz Hrantız / diyen 
yüreklerimiz  
Demek sustu dillerimiz.  
Kör oldu gözlerimiz.  
Bir seni görmedi,  
Bir seni göremedi öyle mi?  
 
Bu gün de sen çaldın uykularımı  
Akça buğday dile gelmeli dedim  
Yürüdüğün yollar haykırmalı bu gün  
Ak sütünü içtiğin koyunlar melemeli  
Toprak dile gelmeli bu gün, dile gelmeli.  
Ayla güneş şahitlik etmeli,  
Bu gün hesap görülmeli,  
Adalet işlemeli  
 
Ey benim en sevdiğim, yediveren bakışlım  
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Yüreğinden ok yedin, darbe yedin, aşikâr  
Nice sarp dağlar aştın düze hasret yokuşlum  
Tasalanma uğrunda ölecek çok yiğit var.  
 
Tasalanma, bağrından yüzlercesi şahlanır  
Oğul, kız, kadın, kızan sana öder hakkını.  
Kıymetini bilmeyen yürekler siyahlanır  
Nefretini, kinini gizlemez artık kını.  
 
Demek ki yıllar yılı nefretti büyüttüğün  
Yüze dost kalpte düşman, bu muydu insan olmak?  
Sevgisizse yürekler eksik olsun toy düğün  
İnsan gelmek kolay da, zor olan insan kalmak  
 
Zübeyde GÖKBULUT 
 
 
 
 
 

 
 
Türk şiir dünyamızda Tanzimat ve tanzimattan sonraki 
yıllarda HECE- ARUZ tartışmaları o kadar çokmuş ki. Belki 
de o gündemi işgal eden vezin tartışmaları gitgide şiirde 
tarz, üslup, fikir, usül vb unsur irdelemeleriyle, Servet-i 
Fünun, BEŞ HECECİLER, YEDİ MEŞALECİLER ve giderek 
İKİNCİ YENİ akımları doğmuştur.  
 
Günümüzde ise, HECE-SERBEST tartışmaları neredeyse 
şöyle yaklaşık bir 50 yılımızı almışa benziyor.  
 
İşte bu duruma bir yol, bir yeni nefes alanı bulalım ve 
madem ki HECE DE SERBEST DE BİZİM, madem ki 
şairlerimiz her ikisini de beğenerek kullanıyorlar. Bu 
kavgaya bir son verelim, bir BULUŞMA sağlayalım diye, bu 
BULUŞMA şiir türü önerimizi getiriyoruz. 
 
Mustafa CEYLAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASIL İNKÂR EDER Kİ?  
 
Akıl fikir ermiyor,  
İnsanlığın işine! ..  
Hem inandım ben deyip,  
Hem inkar edişine.  
Sanki küçük dağları yaratan oymuş gibi,  
Bir de çalımlar satıp, gururla gidişine! ...  
 
Kainatta ne varsa, yaratıldı hiç yoktan,  
Cinler yalın alevden, insanoğlu topraktan,  
Aldığı her bir nefes, lütufken ona Haktan,  
………Daha nice sırlardan, haber verirken Kur’an,  
………Nasıl inkar eder ki, inandım diyen insan. .   
Diledi de kurtardı, boğulmaktan kulunu,  
Yardı kızıl denizi, düz eyledi yolunu,  
Şirk koştu da Firavun, put eyledi çulunu,  
……….Boğuşurken sularda, yetişti ona hüsran.  
……….Nasıl inkar eder ki, inandım diyen insan.  
 
Dikkat et! .. bak semaya,  
Bir yarık yırtık mı var?  
Bak şu iki denize,  
Acısıyla tatlısı, nasıl yan yana akar?  
Böyle iki denizden, inci ve mercan çıkar.  
 
Masmavi gök kubbeyi, ondan başka kim bezer,  
Çizdiği yörüngede, ay güneş yıldız gezer,  
Balıklar ve gemiler, bu denizlerde yüzer,  
………Hala görmezden gelir, bunları kara vicdan,  
……….Nasıl inkar eder ki, inandım diyen insan.  
 
Tüm övgüler O’nadır, şanı yüceden yüce,  
Onun emriyle bürür, gündüzü kara gece,  
Var mı iki cihanda, karşı koyan bu güce,  
……….Anlatamaz bu gücü, aciz kalırken lisan,  
……….Nasıl inkar eder ki, hükmüyle ölen insan.  
 
Ali GÖZÜTOK 
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BEN ATATÜRK KIZIYIM 
 
Yoksun gecelerin umutsuz sabahına doğan güneş  
Karayı delen aydınlık bakışından ışığını çaldı gözlerim…  
Yüreğimi yakan silahsız vurulmuşluğum  
Kucağımda…  
 
Sabahımın ilk çayı  
Pekmezli simit  
Ya da kuru ekmeğimin katığı  
Gülümseyişim gözlerinde…  
 
Gözlerim kâinatın bir ucu  
Ellerim yoksunluğu  
Yüreğim ta kendisi tut kıyısından  
Kavşaklar kalsın geride doğrultumuz ana meydan  
 
Tut elimden tut çocuk varsıllaşsın dünya  
Kulak ver sese, dinle ve katıl ruha  
Ruh o ruh  
Kızılay’dan dön yönünü güneybatıya  
Şefim önde elinde değnek  
Haydin hep beraber  
 
Ben Atatürk kızıyım, O güneş ben yıldızım  
Vatanın sevdalısı, özgürlüğün közüyüm  
Işığından yürürüm, yarına gider izim  
Ruhuma ruhun kattım, dalgalan ay, yıldızım  
 
Sesler yumuşak kadifece  
Gözler mavi menekşe  
Fesleğen kokulu envai çiçekler açtı bahçe  
 
Zemheri gününde, Ankara ayazında  
Sıcak ellerinde ruhum, gülüm dudağında  
Çocuğun tebessümüne yazıldı sevda…  
Her gülüş aşk, haykırış destan  
Başlar dik, alın açık yürürken Kızılay’da  
 
Onurlu bir sevda bu, soyluluk…  
Aşkına dünyayı satan sevdalım yar  
Bu bahçe bizim  
Bu kumrular, kuğular narin ötüşlü yaralı kuşlar  
Aşkı, özgürlüğü kanadında vuruldular…  
Ulaşamadılar  
Eksik kaldı yanağında aşkın busesi  
Gözyaşını umuda kefen edip soldu sarı, beyaz papatyalar  
 
Sevdiğim  
Aşkına bin ömrümü yaktığım  
Bu toprağın sefasına bir çilemden binlerce çiçek açarım milyonlara  
Her çiçeğim orman olur yarınlara…  
 
Ben Atatürk kızıyım.  
 
Rahime KAYA 

 
DİLÂRÂ 
 
 
Ey! Işığını güneşten alan  
Cömertçe saçan  
Kâlp rehberi, Dilârâ.  
Gönül nurum, ay yüzlüm.  
Ey! Canıma kast eden sevgili  
Hani beni, ten kaygısından kurtaracaktın?  
 
Ey! Bir göz süzüşü akıllar alan  
Ey! Susması dahi söylemek olan  
Ey! Nefreti tutup, sevgiyi salan  
Ne vakte dek hasret, yetti canıma.  
 
Bir kusurum mu oldu? Affet.  
Yine bana ışığını lütfet.  
Üzerime toprak serptin bıraktın.  
Hani beni, yıkayıp paklayacaktın?  
 
Sana yakıştı mı bırakıp gitmek?  
Bu mahcup aşığı divane etmek  
Dünyayı iterken bizi de itmek  
Ne vakte dek hasret, yetti canıma.  
 
Ey! Uykusu uyanıklığı bir sevgili  
Ey! Geceleri tutup, ışığı salıveren  
Ey! Hükmü, hükümsüzlük olan yâr  
Yetiş dermana,  
Geceler uzamakta  
Günüm kısalmakta.  
Hani beni, karanlıkta bırakmayacaktın?  
 
Bilirim yârinle halvettesindir  
Yakîn içre yakîn cennettesindir  
Yol gösterenine minnettesindir  
Ne vakte dek hasret, yetti canıma.  
 
Her kusurumuza göz yuman ana yürekli,  
Yakıştı mı böylesi göz yummak?  
Yummak, bir daha açmamak.  
Yakıştı mı sana uykuda kalmak.  
İsmimiz Kıtmir’le bir anılmakta,  
Hani beni, gafletten uyandıracaktın?  
 
Divane âşıklar seni araşır  
Ya sen gel ya bizi yurduna aşır.  
Davete icabet etmek yaraşır.  
Ne vakte dek hasret yetti canıma.  
 
İhsan ERTEM 
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SEN GİTTİN YA 
 
bir veda busesiydi  
senden bana kalan  
gidişinde beni benden alan  
yaşamak buysa yalan  
 
geceler vurdu beni sen gittin ya  
ne yağmur ıslattı baharda beni  
ne sokaklar şendi anarken seni  
ilk karşılaştığımız yer var ya hani  
 
gözümün önünde san ki  
canlandı o gün ki gibi  
 
baharım hazan oldu sen gittin ya  
siyah saçlarında bahar kokusu  
ürkek ceylan gibi ilk gün korkusu  
gönlüme hayat veren bir damla su  
varlığın…  
 
ah varlığın!  
doğurgan topraktı,nasırlı yüreğimde  
sevgim tohumdu ekilen yarınlara  
bir damla su…  
candı,kandı bedenimde  
düştükçe yeşerdi  
demet-demet gül verdi  
 
açan güllerim soldu sen gittin ya  
bakışların kaldı akşamüstünde  
giderken bıraktığın hüzün bende  
takıldı yüreğim hala o günde  
 
gök gri,yer sisli  
karaya vurmuş bir gemi  
dalgalar döverken güverteyi  
ellerim başımda kaldı,sen gittin ya..  
 
martı çığlığı yüreğim,eridi eridi o günde  
eğer birazcık sevdiysen sende  
N’olursun hadi söyle…….  
 
 
Abdullah RAMAZAN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MED VE CEZİR ARASI  
 
Yollar boylu boyunca kuru kavak, yeşil çam 
Cama düşmüş gölgesi, sızılı mahzun kafam… 
Bir de o yürek yakan  Avni Anıl şarkısı… 
Tüketecek beni birgün med ve cezir arası?  
 
Bir ucunda yudum yudum içtiğim zehir  
Bıkkın, yorgun, mecburi bir hat. 
Diğer ucunda mehtaplı gecenin sunduğu, 
Kadeh içinde baldan bir serap… 
Yağmurla yarışan gözler,  
Nasıl olmasın harap? … 
 
Mahur şarkı çalınca  
Başımı yaslayıp cama  
Ağladım  doyasıya...  
Dökülen ıslak hareleri, 
Gören olmasın mendilimden başka!  
 
 Ve sessiz çığlığımla haykırdım gizlice:  
 -Ayrılık! Neden sevdin, neden beni bu kadar?  
 Bilmem ki hangi yönüm, bana cazibe katar?  
 Çirkin gör artık beni, sende gözüm yok benim 
 Ben de iki göz sevdim en az senin ki kadar!  
 
Sonra da sana haykırdım sana canım: 
-Ağaçlar yeşermiş, tomurcuklar patlıyor 
Bahar gelmiş erik dalına yâr!  
Üşüyorum ben yine de 
Az ötede bak hâlâ eriyemeyen karlar,  
Yüreğimde sen, yanımda sensizlik var... 
Gözün gözüme karışmış alacalı bakışlar... 
Ellerin nerde? Seni kim bağlar?  
Bir of çeksem karşıki dağlara 
Benden beter mi ağlar? ” 
 
Asuman Soydan ATASAYAR 
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GADAN ALIM 
 
Gapıdan seyirtip mutfağa girme  
Hele bir soluklan dur gadan alım  
Etrafı koklayıf üzünü germe  
Önce halım hatrım, sor gadan alım  
 
Düneyinnen galma bir künde vardı  
Birez un gattım  
Var gücümle yoğurdum  
Dinlendirmeye bıraktım  
 
Hamur çok gözeldi eyice aktı  
Andır yağ sıçradı elimi yaktı  
Anan bir mene bir pişiye baktı  
Merhemle yaramı sar gadan alım  
 
Başımın ucunda bir dik dur  
Neye gülürsen ki üstüme?  
Yalan mı edirem?  
 
Canım cok acıyır bilirsen mi heç  
Göz yaşım akıyır silirsen mi heç  
Canım,gülüm deyif gelirsen mi heç  
Elini elime ver gadan alım  
 
Bir istiken su ver  
Uşağın odasına da bak  
Sesini duyursan mı?  
 
Gızımız uyanmış getir yanıma  
Atıp tutam onu gadan canıma  
Kahkayla,neşe dolsun hanıma  
Gaybolur hemence şer gadan alım  
 
Men artık kalkamam  
Vallah hesteyem  
Tendirliye get  
Azığını getir  
Allah kömeğin olsun  
 
Sırma kimin durur motalda çeçil  
Pensilin deyirler üstüde çil çil  
Pişiyle dürüm et yedikçe açıl  
Gözünün gurdunu gır gadan alım  
 
Melahat TEMUR 
 
 

 
 
RUHUM HÜZÜNDÜR BENİM  
 
// Bu gece çok ağır olmasaydı keşke  
Ölümüm erken gelmeseydi keşke//  
 
Bu ağır gecede taş bile çıkmaz sabaha  
Sonsuz beyazlığın bir köşesinde  
Tümsekler çoğalır günden güne  
Tiril tiril rüzgârlarla bulutlar gelir allı morlu  
 
Efkârlı şarkılarla, hüzünlendim bu gece  
İnceden yağan yağmur, seni anlattı bana  
iki damla yaş aktı, dedim bu bir bilmece  
Sonsuzluğun öncesi, nasıl kıydın bu cana  
 
Dağlara düşer mor salkımlı bir yalnızlık  
Kurumuş bahçenin ortasında  
Kaldım yapayalnız düşlerimle  
 
Sular çekilir ağaçların diplerinden  
Apansız bir ölüm başlar çölün ortasında  
Sana veda busesini verirken dedim ki  
Bak bu yeşildir renklerin en güzeli  
Bak bu mavidir renklerin en candanı  
Bak bu al dır kanımın rengi  
Bunu da alırsan çekilir gider can özüm  
Düşer bedenim yere apansız gelir güzüm  
 
Yüreğim kurumasın sensiz çöl olmasın yaz,  
Gönlümün pınarında durmadan çalsın o saz,  
Ne güzeldi hatıran tenimde bitmesin haz,  
Sonsuzluğun öncesi, nasıl kıydın bu cana  
 
Gelmişim bir uçurumun başına  
İleri gitsem karanlık geri dönsem yalnızlık  
Sağım Solum Kör karanlık  
 
//Uçmak isterdim buradan karşı tepeye  
Şafağın şatafatlı rengi ile son tepeye//  
 
Gecenin içinde adımladığım yollar  
Sabah bakınca gördüm ki kirletilmiş  
Geride kalmış düşlerim yapayalnız  
Anılarım iğfal edilmiş, kirletilmiş  
 
Cenaze alayım geçecek belki de bu sokaklardan  
Yağmur hüzünlü damlalarını dökerken  
Bir ıslık çalacak ardımdan Hüma kuşu  
Garip bir yalnızlık çökecek sokaklara  
Ve tabutumu taşıyanların sayısı  
Mezarlığa varana kadar adım adım azalacak  
 
Uyandım gece yarısı soğuk terler içinde  
Anılarım serpilmişti garipçe yerlere  
Sessiz çığlıkta yüreğimin pınarı kanarken  
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Renkler solmuştu  
Şairin dediği gibi "bütün renkler kirleniyordu  
Önceliği beyaza vermişlerdi."  
 
Mintanıma kan damlarken  
Aha tam şuramda  
Yani sol yanımda  
Bir yürek yangını  
Gece çökünce şehre, hüznün ıslığı başlar  
Solumda ki yumruğun, izi duruyor hâlâ  
Hasret ikindisinde, kalbime batar taşlar  
Yokluğunun kederi, gönlü yoruyor hâlâ  
 
Pencereden baktım şehrin ışıkları  
Öflez öflez yanıyor  
İhtiyarlar abdestlerini almış camiye gidiyor  
Caminin minaresinde imam ışığı yakmış  
Ezan okumaya hazırlanıyor  
Dedim demek ki sabah oluyor  
Havada tan yeri ağarıyor  
 
Eski bir kavim geleneği gibi gömülmek istemiştim  
Ama nasıl  
Hadi beni alırda tabutlar  
Ya dizelerimi nasıl sığdıracaklar  
En acısı o mezarlar almaz ki  
İçimde kopan buhranları  
 
Sen ki rahat uykunda  
Duymazsın kalbimdeki çığlığı  
Kopan fırtınayı hissetmezsin  
Bir yalnızlık çöker  
Ruhumun derinliklerine  
Ve haykırırım ağaran tana  
Ruhum hüzündür benim  
 
Bir serçe kuşudur yüreğim  
Atmacaların av sahasında  
Çaresiz çırpınan bir serçe kuşu  
 
Sırt çantasını hazırlasam  
Vurup kendimi köhne ışıkları yanan  
Bu şehirden nerelere gitsem  
Bırakmaz ki peşimi anılar  
Hepsi dolmuşlar sırt çantama birer birer  
 
Haziran sıcağında, derinden üşüyorum  
Ruhumda bir çöküntü, uçurumdan düşüyorum  
Virane düşlerimle, sonsuza koşuyorum  
Gözlerimin pınarı, kuruyor hâlâ  
Sonsuzluğun öncesi, nasıl kıydın bu cana  
 
Yıldızlar aya bakar, kavuşamaz bir türlü  
Ruhum hüzündür benim avunamaz bir türlü  
 
Coşkun MUTLU 
 

 
 

GİT GÜLE GÜLE  
 
Unut beni sevgili, sana göre değilim  
Günahımla baş başa garipçe bir sefilim.  
Aşkımın zehriyle hoş, kıvranır ağzım, dilim.  
.......Ruhumda uçurumlar, mayınlara basmışım,  
.......Girdap girdap takvimde, hayatla savaşmışım.  
 
Sana “Haydi git! Git güle güle! ” derken  
Bil ki, bil ey sevdalım:  
Sanmadım aşkı oyun,  
Ve şımarık züppelerden olmadım.  
Satmadım, aldatmadım hiç kimseyi,  
Bir yanlış da yapmadım, tek Allah’ın kuluna…  
 
Oysa,  
Ruhumdan aşk meşk taşar, yüreğim dupduru su  
Bir katre aşk dilendim,topu topu hepsi bu.  
Düşünme bitti rüya, yakalanmaz ki ahu.  
......Yıldızlar karanlıkta, görünmüyor son ışık  
......Bu sevda döngüsünde olmuşum meczup aşık  
 
Duydum ki, kötüye çıkmış adım.  
Serseri değilim, kazanova da,  
Yalanım yok, aslım işte burada!  
İddia eden varsa, karşıma çıksın haydi!  
Ciddiyetsizlik, riya, hiç yakışmaz şanıma.  
Haramzade bahçelerden uzak durdum,  
Dokunmadım yad-yaban kapıların tokmağına  
Kendi çilemin ateşiyle  
Yandım, tüttüm kavruldum.  
 
Bitsin diye uykularımı kaçıran bu trajedi  
İçimde duran duygu takvimini tatile çıkartacağım,  
Aşkımı vereceğim rüzgarın yüreğine,  
Mantığımı miras bırakacağım  
Zaman denen ölçünün ellerine...  
 
Son hediyem olsun,  
Veda yağmurunda ıslanmış gül kurusu son 
busem...  
Ve yakana kırmızı bir karanfil...  
“Haydi canım, git güle güle!  
Yolun açık,  
Bahtın ak olsun...”  
 
 
Vecdi Murat SOYDAN 

 



GÜLCE EDEBİYAT AKIMI 2009-2010 YILI ŞİİRLERİ-BULUŞMA 

 15

 

DALDIM DÜŞÜNE HER GECE 
 
Fani dünyanın sevdası soldurur bizi hey gül.  
Kân-i ukbanın deryası boğdurur bizi ey gül.  
Mani gayyanın akması bozdurur bize rey gül.  
 
Ey nefs-i gülüm!  
Bakma, faniye bakma.  
Yan ki ol külüm  
Fani gönüle akma.  
Bil, sonsuz ölüm,  
Faniye bağır yakma.  
 
Anî bakmanın şaşması dondurur bizi ey gül.  
Sani Rahmanın bakması oldurur bizi key gül.  
Bani sultanın fetvası koydurur bize pey gül.  
 
Şaşma bakarken,  
Bak dondurma gönülü.  
Rahman bakarken  
Susturma ol bülbülü,  
Gönlün yanarken  
Soldurma gonca gülü.  
 
Şani esmanın sarması coşturur bizi ey gül.  
Gani Rahmanın sevdası doldurur bizi mey gül.  
Can’i sevdanın yakması oldurur bizi mey’ gül.  
 
Attın içine  
Aşkı kalbimin nice.  
Taktın peşine  
Sevdanın, hem delice.  
Koştum döşüne,  
Vuslata pervanece.  
Daldım düşüne  
Nur cemalin her gece…  
 
 
Sözlük:  
Rey: Görme, düşünce.  
Key: Çöl.  
Pey: Peşin ödenen ücret.  
Mey’: Eriyip akma.  
 
Ali OSKAN 

 

 

 

ÇOBAN DEDE KÖPRÜSÜ EFSÂNESİ  
 
Dilden dile dolaşan  
İlden ile ulaşan  
Çoban Dede’yi bir de  
Benden dinleyin  
 
Farklı farklı yörede  
Farklı birer efsâne  
Çoban Dede adıyla  
Sürer gider kaç sene 
 
Bir de Çoban Dede köprüsü  
Tarihin en tanığı  
İlhanlı Hükümdarı Gazan Han’dan hatıra  
Karga pazarı dağları ile Aras Nehri’nin  
Birleştiği noktada korurken görkemini  
Dayanır onca asrın boranına kışına  
Nice nice âfete, nice nice hırsıza  
Yenilmemiş ayakta  
Fakat çok yıpranmıştır yorgun düşen pehlivan  
Hemen işe koyulur işinin ehli olan  
Horasan harcı ile andezit taşından  
Giydirirler tacını  
 
Farklı farklı efsâne  
Farklı farklı söylence  
Köprüye isim olan  
Bir gârip  Çoban Dede  
 
Köprüköy ilçesinin Emrekom köyünde  
Halk efsaneyi şöyle anlatır : 
Yavuz Sultan Selim giderken İran seferine  
Köydeki sudan geçemez ordusu  
Emir verir Padişah, “köprü yapın!” der neferine  
Ama ne mümkün tutturamazlar temelini  
Ne yapsalar nafile, köprü ayağı tutmaz  
Çoban Dede görünce askerin bu halini  
Yanlarına gider ve der ki  
''Şimdi asamı atacağım nereye düşerse atın 
köprünün temelini''  
Ve atar asasını Allah’ın ermiş kulu  
Erler temeli atar ve temel tutar  
Velâkin Çoban Dede sır olup kayıplara karışmış 
yok olmuştur  
Köprü yapılır ve neferler geçer sudan  
 
Dedik ya farkı farklı efsâne  
Farklı farklı söylence  
 
Yine aynı efsâne şöyle anlatılmaktadır  
Dadaşlar diyarının Dumlu bucağının  
Köse Mehmet köyü sınırlarında  
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İçinde kendi adını taşıyan dağların kuzeyine 
bakan yamacında  
 
Çok uzun yıllar önce  
Bir çoban varmış  
Çobanın sürüsüne  
Bir ejderha dadanmış  
 
Her gün bir kaç koyununu yermiş  
Çoban baş edemeyeceğini anlayınca  
Allah'a dua etmiş  
''Ejderhayı taş kes, koçumu kurban 
vereyim''demiş  
 
Dileği kabul olmuş  
Lakin sözde durmamış  
Sanmış Hakk’ı kandırır  
Koçu kurban vermemiş  
 
Sürüsüyle birlikte  
Çoban ve ejderha oracıkta taş olmuş.  
Çoban taş kesilmeden önce  
Asasını suyun kenarına dikmiş  
Sonraları bu değnek yeşerip kavak olmuş.  
Nice kökler salarak her kökten bir kavak vermiş  
 
O gün bu gündür  
Çoban Dede’ye giderler ziyarete  
Kuraklık olduğunda  
Ekinler solduğunda  
Oradaki sudan abdest alıp  
İki rekat namaz kılıp kurban kesince  
Yüce Yaradan yağdırırmış bereket  
 
Şu anda çobana, sürüye ve ejderhaya benzeyen  
Taşlar vardır orada.  
 
Nermin TERZİ 

 

“Yarın eskiyecek bir yenilikten bana ne? 
Ben ona yenilik dersem bundan yüz yıl 
sonra gelecek insanlar: "Şuna da bak! Bu 
kadar eski bir şeye yeni diyorlar!" 
demezler mi? Benim bugün yeni 
sayacağım şey, bundan beş yüz yıl, bin yıl 
sonra da yeni gözükmelidir.” 

Nurullah ATAÇ 

EYYÛB OLMAK  
 
Her seher vaktinde, öten kuşlarla  
Yönelir duaya, figan ederim,  
Gözlerimi yakıp tüten yaşlarla;  
Halimi Mevlâ’ya beyan ederim.  
 
'Eyyûb Olmak' yazısını  
Daha dün okumuştum.  
Sabrın, Allah'a teslimiyet olduğunu,  
Kanaatin ve şükrün nimetlerini,  
Mahşerdeki mükâfatını...  
Yakın eyy ömrüm.  
Vuslat yakın,  
Say ki gün o gün! ..  
 
Varayım canana, olayım turâb,  
Harabat ehliyle, içeyim şarab,  
'Günahına şahit tutma' dedi Râb;  
Lâkin aciz kulum, ayan ederim.  
Nerde Eyyûb olmak, nerde katlanmak;  
Onca derde kedere.  
Yapabilir misin eyy nefsim?  
Ya kör şeytan, ya nefis bırakır mı seni sanıyorsun,  
Vaz geçer mi düşer mi yakandan, geliyor seninle;  
Gittiğin her yere.  
 
Es-Sabur esmânı,Tevvab'la andım,  
Er-Rahman Afüvv'le affa boyandım.  
El-Muksit'e gittim, Hakka dayandım,  
Elest-ü Bezm'inden iman ederim.  
Şimdi söyle eyy nefsim; Eyyûb olmak zor mu yine?  
Bırakmıyor ki lâin bir saniye  
Bir dakika rahat vermiyor.  
Firavun olmadı diyor, Firavun olmadın ki rahat bıraksın,  
Senden vaz geçsin...  
 
Firavun olmak mı? ..Haşa! Sümme haşa!  
Ben sana Eyyûb diyorum,  
Sen Firavun diyorsun, Nemrut diyorsun.  
Ebû Bekir, Osman diyorum.  
Ebû Cehil, Ebû Leheb diyorsun.  
Veysel, Bilâl diyorum. Nemrutlardan, bahsediyorsun,  
Çan... Çan... Çan...  
 
Sus artık sus Ta-Ha sûresin gördüm,  
Es-Sâffât okudum, iradem ördüm.  
Fatiha'nın izin, Yâsin'de sürdüm,  
Rabbim'den mağfiret, güman ederim.  
 
Git işine hadi git, şeytan senin aklını çelmiş  
Ben seni ıslah etmesini bilirim.  
İrade vermiş Rabbim.  
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İyiyi ve kötüyü ayırabileyim diye,  
Şuur da vermiş.  
Tüm yarattıkarından üstün kılmış, yer yüzünün halifesi kılmış.  
'Kulum' demiş.  
Anladın mı şimdi?  
Eyyûb olmamı neden istemiyor, niye seni bana kıştırtıp  
Kendisine tabi etmeye çalışıyor.  
Anladın belli, başın önünde.  
 
Etemî'yim benle işin kalmadı,  
Nefsim boyun büküp esir olmadı.  
Boşa kurşun sıktın, hedef bulmadı,  
Felâk, Nâs'la seni duman ederim.  

 
                                 İbrahim Etem EKİNCİ 

 

 

“Şiir, peygamberlerin sözleri gibi, çeşitli 
yorumlara elverişli bir anlam genişliği 
taşımalı. Bir şiirin anlamı başka bir anlam 
olmaya elverişli oldukça, her okuyan ona 
kendi yaşamında anlamını verebilir ve 
böylece şiir, şairlerle insanlar arasında 
ortak bir duygulanma dili olmak aşamasına 
erişebilir. En zengin, en derin, ve en 
etkileyici şiir herkesin istediği biçimde 
anlayacağı ve bundan dolayı sonsuz 
duyarlıkları kapsayabilecek bir genişlikte 
olandır. Sınırlı ve tek bir anlamın çemberi 
içinde sıkışıp kalan şiir, sınırı beşeri 
duygulanmaların mahşerini çeviren o 
belirsiz ve akıcı şiirin yanında nedir?” 

Ahmet HAŞİM 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

DÜŞÜNCEYE DALMIŞTIM 
 
Düşünceye dalmıştım, gecenin yarısında  
Daldım olduğum yerde, efkar deryalarına  
Acaba ne var diye gafdağı gerisinde  
Binbir türlü vehimler kattım hülyalarıma...  
Hülyalarıma baktım,  
......İpe sapa gelmez ki.  
..........İrkilip oturmuşum  
............Bir sigara yak dedim  
İs, sis, his, bir arada duygular alabora  
O an kendi kendime haline bir bak dedim...  
 
Ne idim de ne oldum, ne umdum ne bulmuşum  
Şu gurbet diyarında elim koynumda kalmış  
Daha dün çocuk geldim şimdi dede olmuşum,  
Anladım ki şu gurbet benden çok şeyler almış  
 
Almış da;  
Muflisten beter oldum,  
.......Kaybolup heder oldum..  
............Bir de dönüp baktım ki,  
................Sonsuza gider oldum  
Kuru bir yaprak gibi, savrulup uçuyorum  
Bir can o da emanet verip de göçüyorum...  
 
Iş işten geçti artık, geriye dönüş muhal  
Seher vakti sanırken çoktan şak atmıştı  
Hayra alamet değil,  
........ Acep doğal mı bu hal?  
..........Güneş batıdan doğmuş,  
..............Sabahı bekliyorken  
Akşama girmiş oldum, işte benim hikayem  
Çektim bir nefes daha yüreğim tekliyorken  
Batan balık yan gider efkar deryalarında... 

 Mikdat BAL 
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ÇANAKKALE 
 
Bu ülkemiz doydu kana şehidim  
Vatanın toprağı ana şehidim  
Eline yakmıştım kına şehidim  
Vatanın şan'ısın sen Çanakkale  
 
Çanakkale  
Çanakkale olalı  
görmemişti bunca şehit.  
O toprak ki  
kan ile sulandı  
kırmızıya boyandı.  
Ahmetler,Mehmetler göz bebeğimizdi.  
Ey gökyüzü  
Ey güneşim ayım ısıt şehitlerimi  
hiç bir elem dokunmasın  
Ana kucağında rahat uyusunlar  
 
Bir avuç toprağı vermem Türkiye  
Bin can feda olsun güzel ülkeye  
Şehide ağladık vurduk sineye  
Vatanın şan'ısın sen Çanakkale  
 
Biz ki  
bir ölür bin doğarız  
Kim elini uzatsa vatanıma  
bir kaşık suda boğarız  
 
Mevlüde DEMİR 

“Söyledik durduk, üstadlarımız Necip Fazıl 
Kısakürek, Arif Nihat Asya başta olmak üzere, 
edebiyat tarihimize isimlerini silinmez altın 
harflerle yazdırmış olanlar, hep kendilerine ait, 
orijinal, söylem, üslup, tarz, şekil, fikir, 
aksiyonlarını şiirlerinin özüne, topoğrafyasına 
yerleştirmişlerdir. İşin sırrı burada işte. Özellik 
burada. Şayet, geleceğe kalmak istiyorsan, şiiri 
ciddiye alacaksın. Kuma kabul etmeyen bu dünya 
güzeli kelimeler sultanı şiir, orijinal ve sana ait 
olmayı ister. Kendine ortak istemez diye.  
Sonra,  
Evet sonra ekledik: Dedik ki, şiir sadece KOŞMA 
TARZI' ndan meydana gelmiyor. Gelin, etmeyin-
eylemeyin kaç bin yıllık Türk şiir tarihine sırt 
çevirmeyin, koskoca Divan Edebiyatı var, asırları 
toz edip savuran Türk Halk Edebiyatı var, çevirin 
gözlerinizi azıcık tarihe ve okuyun hele dedik. 
Ama dinletemedik, dinlemek istemediler.” 

Mustafa CEYLAN 

 

 
 
 
 
SEVGİMSİN 
 
Ey gurup vaktinin hazin güneşi  
Sevdamın üstüne batma ne olur  
Karşımda dururken gönlümün eşi  
Derdime ayrılık katma ne olur  
 
Ey sevgili;  
Sevgi sözcüğünün ifadesi nedir?  
Dendiğinde  
Seni gösteresim geliyor.  
Ben seni gelmiş geçmiş zamanlara inat  
Sen yokken bile sevdim.  
Boncuk gözlerinden akan yaşlarda,  
Hayalime dolup taşarken sevdim seni.  
Kara gecelerime inat,  
Günümü aydınlatan seher vaktiydin.  
Kara bulutlara inat,  
Bereketini veren yağmur damlalarında sevdim seni.  
Okyanuslardaki her bir su damlası  
Sevgimin ifadesidir benliğimde...  
..........................Gittiğin o gün var ya  
...........................Aldığın güller boynunu büktü  
...........................Kalbimse yerinden sanki söküktü  
............................Hasta bedenimse ezik döküktü  
Med cezirler yaşadım kimi zaman  
Kimi zaman hayal denizinde sarhoş oldum.  
Ben seni ta ki Kal-ü belâdan beri  
Ta ki karşıma çıkana kadar  
Sen olduğunu bilmeden sevdim.  
..............................Bil ki sevgili;  
...............Gözlerin gözlerime eşsiz mührünü vurdu  
...........Yaman yurdu bu gönül zamanı sana kurdu 
 
Gülten ERTÜRK 
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SOR BENİ 
 
Her sensizlikte  
..Yüreğimi  
...Deldi göz yaşlarım  
....Her umut bakışında  
.....Önüme düştü bakışlarım  
 
Yarim gönül bahçem güllerden bağdı  
Sana vurulduğum gencecik çağdı  
Sen beni unuttun başa kar yağdı  
Gelmedin sevdiğim harabeyim ben  
 
..SORMA beni sırlara  
....Sorma beni  
......Çiçek açmış kırlara  
........Gönül baharlarımda  
.........Çiçekler açmadıki  
...........Kış yaşadım hep  
 
..SOR beni acılarıma  
...Sessiz feryatlarıma  
.....Bitmeyen umutlarıma  
.......Bu zemheride  
........Yürek yangınlarıma  
 
Hayalin özümde kaldı gitmiyor  
Yüreğim yırtık yar yama tutmuyor  
İflah olmam artık hasret bitmiyor  
Gelmedin sevdiğim harabeyim ben  
 
.......Şarkılarımı artık  
.Hasret şarkılarından seçiyorum  
.Adı hasret değilse geçiyorum  
.Akan göz yaşlarıma sor beni  
.Nasıl beklermiş insan  
...........Sevdiğini  
.Her bekleyişte gelmeyeni  
.Kahrımdan ölürsem bir gün  
 
..........SOR  
............BENİ  
 
Fatma KALKAN 
 

 
 

 

 

SENSİZ GÜZ 

Bir gecenin narında yanarken ben  
Düşlerimin harında pişersin sen  
Yüreğinin karında donarken ben  
Masalın ortasına düşersin sen  
 
Söyleme mısralarındaki  
can acıtan gerçeği...  
ben susmayı, sana yazarken öğrendim  
sen diye diye yürüdüğüm nesrimden  
nazıma yol bulup kendime geldim...  
 
Dinmeyen fırtınada savrulan ben  
Zemherinin bağrında bahardın sen  
Matemin siyahında karardım ben  
Gecelerce ışıkta tutandın sen  
 
Alnıma dökülen perçemin ucunda ayrılığın çanları...  
uzat parmaklarına dolansın ıslak sedaları  
aklımdan geçen her dileğin bir yanı sana  
senli günlerin en başına çıkıyor...  
ve ben renkleri karanlığa kadem basmış zalimin 
gölgesinde alıyorum soluğu  
 
Olmayan bir firakın ucunda ben  
Gelmeyecek visalin ümidi sen  
Tutmadığın ellerin karası ben  
Sarmadığın yüreğin yarası sen  
 
Ekimin kızılı düşüyor bak omuzlarımdan aşağı  
başımda dolanan çığlığı kendinden garip kuşların  
kanadından sarkıyor hüsranım  
.......sensiz başlayan güzümün  
sen tarafı yanıyor penceremde........  
 
sensiz yaşadığım bir ekim daha bitiyor  
sahi biz senle hiç ekimde nefes aldık mı?  
 
Meltem ARAS 
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İZLERİN GÜCÜ  
 
Dokundu yüreğe aklımı çeldi  
Çok uzak yerlerden yüreğe geldi  
Bu nasıl iştir ki sanki bir eldi  
Adımı unutup giden sevgili  
 
Mazinin tozlu yapraklarına  
Bakıp da andım yar seni derinden  
Unuturum sandımdı inan adını  
Olmadı, silinmezmiş yürekten adın  
Sen uzaklaşsan da benden adım adım.  
Boş verdim ben artık yalan sözlere,  
Gençlikmiş dedim de boynumu büktüm.  
 
Şimdi geçen yıllar önümde bir dağ,  
Görmeyi dilemez gözüm seni bil ama...  
Uçarı yüreğim sana meyilli  
Çıkar da sözümden, dinlemez beni  
Korkarım pervane olur hep sana.  
Sakın gelmeyesin bu diyarlara  
Çekemem aynı acıyı bir daha.  
 
 
SERAP HOCA 

“Mevcuda 'karşı çıkmak' değil yenilik anlayışımız, 
onu ŞANLI KÖKLERİNDEN ALIP, yeniden YENİ 
yapıp geleceğe, günümüzün damgasıyla 
taşımaktır. Yahya Kemal'in (NE HARABİYİM NE 
HARABATİ/ KÖKÜ MAZİDE OLAN BİR ATİYİM) 
veciz sözünde şekillenmiş bir edebi hareket...  
Anlayışımızda BOZMAK ve DEFORME etmek 
yoktur. Hatta ESKİ-KÖKLERİMİZE sahip çıkıp, 
onları yeni şekil, yeni söylem ve bakış açılarıyla 
GELECEĞE TAŞIMAK VARDIR.  
 
Elbette, köksüz ağaç olmayacağı gibi, kökleri 
bulunmayan bir edebi hareket de olamaz ve 
yaşayamaz.  
 
HECE, SERBEST ve ARUZ bizim. Bu bizim olanların 
içinden, bu mazideki MUHTEŞEM 
KAYNAĞIMIZDAN yeniden yeniler çıkara çıkara 
ilerleyeceğiz. Bu bakımdan, ANLAŞILIR OLMAK, 
ÖZÜ-SÖZÜ ana dilimiz TÜRKÇE olan bir hareket 
başlattığımız. Dünyayı ve Dünyada bulunan canlı-
cansız bütün varlıkları kucaklayan ve kuşatan bir 
bakış...” Mustafa CEYLAN 

 

 

AH BİR GELSEN! ...  
 
Ne vakit güllerin dalına baksam;  
Ne vakit yanağın alına baksam;  
Razıyım bir ömür kulun olmaya;  
Ne olur gözünden kalbine aksam….  
...............Arzuma arzuhal isteme gönül  
................Kalemim yüreğimin divitine batırır  
..........Gözyaşıdır satır satır taşınan sevdamızda  
..........Her bakış alıp götürür beni  
...............Yüreğinin gecelerine  
.................Hüküm verir neylersin  
Sevdamın şu öksüz hecelerine….  
 
Geliver başımın dumanlı dağı;  
Seninle şenlensin bahçesi, bağı;  
Zaman bu su gibi akıp gidiyor;  
Elimden akıyor şu gençlik çağı…  
............Resimler…  
............Sararmış-solmuş resimler  
............Duvarda asılı duran bu boş çerçeve  
............Ne zaman çalsam kapıyı  
............Sensizlik açar  
Ve hüzün dolar sensiz bu eve…  
 
Haber ver matemim huzura ersin;  
Yoluna mor sümbül gülleri dersin;  
Ne olur ne olmaz diyerek bakma;  
Sen benim kalbimde damlayan tersin…  
...............Sevda,  
...............Cehennem narına düşse de  
...............Ezberlemiş bir kere dilim adını  
...............Tövbeler tövbesi unutamaz  
Ve seven yese de en ağır şamarı sevdiğinden  
Sözünden dönmez…  
.........Bu ateş yüzyılların narını taşır yüreğinde  
Ha deyince sönmez….  
 
Ali ALTINLI 
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AŞKLARIN ANASI ANADOLU’M 
 
Doğar doğmaz anamdan tutuldum sana  
Ey yeryüzünün şahı! Kulak ver bana!  
Ayrı düştüm ya senden! Huzur yok cana  
Ağlarım yanarım hep! can Anadolu'm  
 
…Buralar başka!  
….Akşam soluğu düştü mü?  
……İner perdeler ardı sıra, ışıklar söner  
.……Dellenir işte o zaman benliğim;  
………Uyku durak bende ne gezer?  
………..Sokaklarda desen tık yok  
…………Görünmez ruhlar gezer  
…………..Zihnimde baş edemediğim hasret  
…………….Başım yastık ister  
…………Rüyamsın emelimsin şanım Anadolu’m  
 
Meyve sebze dopdolu kokusu olmaz  
Çoluk çocuk çalışır cepleri dolmaz  
Ey cennetin köşesi! Aşkın hiç solmaz  
Sen başımın tacısın can Anadolu’m  
 
…Zihnim şaşkın, bedenim yasta!  
……İşimde aşımda seni sayıklar özüm  
…….Yemyeşil olsa da ovası, dağı, bayırı  
……….Yaz kış demez sanadır sözüm  
………..Aklımdan fikrimden bir türlü çıkmaz  
…………..Yoksulu yaşlısı hastası anası kızı  
…………...Çekmeyen bilmez! yamandır közüm  
…Yer gök ve bu eller bir de görünmeyenler şahit!  
….Varsıllara allı pullu mektubum var iki gözüm  
….Turnamsın, angutumsun kanım Anadolu’m  
 
Büyüklere sözüm var görsünler bizi  
Dinlesinler gurbeti dert dizi dizi  
Sevilelim sevelim birbirimizi  
Kolumsun kanadımsın can Anadolu’m  
 
…Gecem kara gündüzüm kapkara!  
……Uslanmaz benim delinin delisi gönlüm  
………Nürnberg’ten Ankara’ya vekilim Bakanlara 
Saysam döksem upuzun mektup yazsam canözüm  
Kulak veren olur mu gönül gözüm?  
Gözyaşından inciler dizip sunsam onlara  
Yunus’umun aşkını, Mevlana’mın gönlünü assam boynuma  
……. Soranımız sayanımız olur mu Anavatan’da?  
………...Yüreğimde Everes’ten ötede sızım var  
…...Bağımsın otağımsın canözümsün Anadolu’m  
 
Şükran GÜNAY 

 

 

GÜNÜM SEN HAFTAM SENSİN 
 
“simsiyah sayfada bembeyaz bir yazıyla;  
 
devirin sandalyeleri  
ve konsül artık dağılsın  
isevi bir çarmıhta  
kanım toprağa sağılsın  
 
…ben yüreğine işlediğim  
delillerle dirileceğim  
gülizâr  
huyum kurusun  
hep vuruşarak göğe çekileceğim”  
 
habîde resim olur bir heykel kırık dökük  
gamlara gizlenirken en mahrem serpintiler  
tenhalar girdabında bir lahza omuz çökük  
dil bağlı ey gülizâr sebebeyn fecri diler  
 
yayılır karanlığa geceler arsız arsız  
gölgende alnım yanar kor iner şehre birden  
kim kalır sokaklarda başıboş yapayalnız  
bilmezler çekilirken usulca yalın perden  
 
ürperir gonca bir gül görümü gönül şahit  
görümü göz aydını aşkınla düğüm düğüm  
bir tövbe sonrasına dönüşür bütün muhit  
azatlık türküsüdür kokuna büründüğüm  
 
gülizâr ey sevgili aşkındır doğan güneş  
her sabah üflediğin o kutsal asrî miras  
aşkındır damar damar göğsüme ağan güneş  
ruhumu ışıtırken rengârenk bir ihtiras  
 
gülizâr bilemezsin hakikat yaftam sensin  
nefesin râh-ı kerem günüm sen haftam sensin  
 
 
Hakan İlhan KURT 
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ÇANAKKALE’DE BULUŞMAM VAR  
 
Sana güller getirdim,  
Şehirlerin efendisi.  
Kan renginde mi açar  
Dağlarında kırkikindisi?  
Aşk seyitmiş meğer seyit aşkın kendisi  
Ferhat’ın dağları deldiğine yanarım.  
 
Arzına erince murada vardım.  
Kınamı Ege’nin suyuyla kardım.  
Simli bohçalara toprağın sardım.  
Atadan yadigâr sandığım sensin.  
 
Sana ak güvercin getirdim.  
Semanda saklasan onu.  
Serçeler şahin olur elbet vatansa konu.  
Geçilmedin geçilmezsin yok sonu.  
Hiç mi düşünmedi fikir yoksunu;  
Fakirin onca yoldan geldiğine yanarım  
 
Sırtlarına ateş yağmaya görsün.  
Gül çiçek boynunu eğmeye görsün.  
Bir düşman çizmesi değmeye görsün.  
Yandığım yandığım yandığım sensin.  
 
Sen kalk demir zırhlara bürün.  
Ve sen kalk kutlu toprağımda bir hayalet gibi görün.  
Sen kalk alevler kus Mecidiye’ye  
Ve teşekkür bile edemeden,  
Suratında patlayan;  
Seyitten gelen hediyeye...  
Kara bulutlarla arzımı kirlettiğine;  
Maviden deryamı deldiğine yanarım.  
 
Aşk bini bir ile dize getiren.  
Sen beni bir kutlu gize götüren.  
Türküler yaktığım o kara tren;  
Ansız sefer edip bindiğim sensin  
 
Sana Seyitler getirdim...  
Seni sırtlanacak seyitler.  
Ne desem kifayetsiz,  
Ne desem eksik,  
Seni mi anlatacak beyitler?  
Sende bir ünlem olsun;  
Koynunda sakladığın şehitler...  
Düşman bu,  
Seni bir nokta bildiğine yanarım.  
Sanadır selamım sana sevdalım.  
Mavi deryalarda suna sevdalım.  
Koynunda yer var mı bana sevdalım.  
Canımı canına sunduğum sensin.  
 
İbrahim ŞAŞMA 

ÇANAKKALELİ HÜRRİYET  
1.  
Her ayrı mum güneş yumağı olur birleşince  
Peşinden ay dolanır, gün merhametle ışıyınca.  
 
Bir vesile sadece, ışık nedir, mum nedir?  
Çanakkale geçilmez, silah nedir, top nedir.  
 
Ölüm ile sınanmaz, harp, kavga veya işkence  
Önü kesik bir ırmak, akar derin ve taşkınca.  
 
Ne anılar kaldı nede resimler o günlerden  
Ne feryatlar vardı nede figan o günlerden.  
 
Sustu yerde toprak, çınlar sükûnetle gökte ay  
Geldi reva haktan ulur çakallara bitti pay.  
 
2.  
1915, bir asır kadar zaman geçmiş  
Gelibolu’da yaz mevsimi  
Olabildiğine sessiz, nemli rüzgârın esintisi  
Kuşlar ve böcekler hariç.  
 
Gök ve deniz mavi maviyi seveli,  
Bu denizden gülle semadan yağalı  
Truva, namert atıyla esir düşeli  
Yer ağlar, gök ağlar yaş böyle masmavi.  
 
Zaman, anlamı olmayandır bu tepelerde  
Burada öfke, burada sevinç,  
coşku ve hüzün  
boyanır her zerre, elin yüzün  
Duygu, toprakta dehlizler içinde  
üç yüz spartalı’nın öyküsü gibi yiğit  
ama hazin.  
 
Geçişen vakti ölçmek;  
vakit ve yaşam için  
ayrı ayrı kuşkular uyandırırken  
farkında olunamayan bir mucize  
geçmişi ve geleceği duyumsayabilmek.  
 
Güneşbatarken, hala bir endişe ile  
yavaşça yumar gibi gözlerini  
matem ve  
saygı ile  
örterek kapatır, karanlığın perdesini.  
 
Koşamazsın, fakat içinden koşmak gelir.  
Belki özgür adımlarınla çiğnenen toprak!  
Senin hürriyetin uğruna ölenin, etidir.  
 
Ayaklarının altındaki toprak!  



GÜLCE EDEBİYAT AKIMI 2009-2010 YILI ŞİİRLERİ-BULUŞMA 

 23

Bir kızılca kıyametin türabı  
tanık ve neferidir.  
 
Etrafı duvarlar, tellerle örülü ulusların  
meydanlarda ve hapislerde  
kamplarda ve zindanlarda  
koldan ayağa zincir,  
başında kara çuval ve bilmem nesi  
binlerce savaşta, tane tane  
yüzyıllarca ölmektense  
zinciri kola değil  
darağacında, boynuna takanındır.  
 
Bu inançla senin atan  
haykırarak esarete  
koşa koşa,  
öleme gitmiştir.  
Bedeli kanla ödenen  
bu miras,  
Hürriyetindir.  
 
3.  
Dünyanın dört kıtasından akın akın  
Kruvazörler geliyordu,  
sanki ekmek kırıntılarına üşüşen kuşlar gibi,  
bir menafi birleşerek.  
Kruvazörler geliyordu, yataklarında torpidoları  
topları ile  
bir seher vakti.  
 
Ambarlar dolusu insan, kimi tutsak, kimi köle  
Acaba, seyir nereyeydi böyle  
Ne uğruna ölecekler bunu bilmeseler bile  
Eğlence sanıp, savaş’a geldiler.  
 
Açıldı kapakları ambarların, iterek indirdiler  
Kurban edilecek koyun edasında saldırdılar  
Gürlüyordu gök kubbe, ne sur nede şimşek  
Yağmur, dolu değil gökten yağan kol, bacak  
Korku değil iman bu yürekleri çarptıran güç  
Korumalıydı memleketi, bu ne kindir, nede öç.  
Deniz değildi artık, kan boyanmıştı derya  
Kan boyandı mavi, betona büründü kum.  
 
4.  
Sersefil kalmış uymamışlardı geceden  
Bir karaltıya takılıyor yorgun gözleri  
Ay aydınlığın, kayalara yansıyan gölgesi  
İzbeye yatan, dostu benzetiyordu bazen.  
 
Gel dese gelirdi hiç kuşku yok, peşi sıra  
Ölmekte vardı, öldürmekte arka sıra  
Belki gelmişti, duramaz evde tek başına  

Gölgeler, uzak, yâri benzetiyordu bazen.  
 
Kruvazörler geliyordu, telaş ile  
Aklı sıra yarıp geçeceklerdi de Çanakkale’yi  
İstanbul’da ince belli bardaktan isteyeceklerdi  
İngiliz çayını.  
Ve belki Anadolu’ydu sonraki mandater’in  
hasta kölesi.  
 
Kruvazörler geliyordu Gelibolu Yarımadası’na  
beş ayrı yerden  
dağılarak.  
Her bir gülle  
bir candı,  
bir kandı  
aman eden,  
Çığlıktı  
kendinden gayrisine.  
 
Her bir gülle  
paylaşılan bir parça ekmekti,  
Sona eren  
namustu, memleketti  
ya kalacak,  
ya bitecekti.  
 
Köksal KIRLIOĞLU 
 
 
 

 
 
 
“Birinci vazifen, Türk Şiirini, bütünüyle Türk Edebiyatını 
sevmek, ana dilimiz Türkçe ile kültür ve sanatını nakış 
nakış işlemek ve kalıcı eserleri üretmektir.  
 
Bugün ve gelecekte ki varlığının değişmez temeli budur.  
 
Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.  
 
Unutma ki, dilini kaybeden Milletlerin bağımsızlığı da 
olamaz.  
 
Kültür emparyalizminin işgâli altında inleyen Yüce Milletin, 
şairlerinin haykırmasını, kültür ve sanat adamlarının 
üreteceği eserleriyle yüreğine ses olmasını beklemektedir.” 
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İKİ YABANCI 
 
Gecenin sabaha değdiği yerde,  
Dans eder semada iki yabancı…  
 
Birbirlerinden başka  
Herkese yabancı  
İki yürek,  
Her sabah  
En tenha dertlerine ederken tiryak  
Gözyaşlarını,  
Şahit kabul etmez bir bilişle  
Ve bir yanışla ki  
Fecirler derde ortak  
Huzur iklimine bir sefer kılıp  
Bir sonraki vuslata eylerler ikrar.  
 
Hayal ülkesinde bu iki yürek,  
Vecd ile her sabah visale erer.  
Değince bakışlar hummalı, ürkek  
Ayrılık ateşi kavrulur gider.  
Gözlerden gönüle akan yollarda,  
Semaya yükselir bu iki yürek.  
 
Aylar yıllar böyle geçer,  
Sabahları bekleyerek…  
 
Mahşere murat bırakanlar  
Bilinmez gerçi ama 
Öldüklerinden sonra da  
Topraktan yükselirler de her gece  
Yıldız olurlar semaya…  
 
Neva SELÇUK 
 
“Moda, özenti,kendini bilmezlik; havamızı, suyumuzu, 
toprağımızı kirlettiği gibi, dil ve edebiyatımızı da kirletmiştir. 
Para-madde ve ekonomi kültür ve sanata da 
hükmetmektedir. Manâ-gönül zenginliği yerini maddeye terk 
etmiştir. Dünya ölçeğinde bir şairimiz-ozanımız da yoktur. 
Senelerden bu yana boş vezin kavgaları 
yapmaktayız.Sanat-şiir sanatı adına internetin sağladığı 
imkânlar da kullanılarak sanat-şiir katledilmektedir.  
 
Okumayan, araştırmayan, tefekkür etmeyen, düşlerini 
gerçekleştirmek heyecanıyla yüreği gümbürdemeyen, 
halkın gündeminden ve kaygılarından uzak bir şair-şiir kara 
bulutunun içindeyiz.  
 
Edep'ten kaynaklanan Edebiyatımız, bir asırdır, köklerinden 
koparılmadan yenilenmeyi, daha doğrusu yeni bir akımı 
beklemektedir. 
 

 

DERTLEŞME 

Ben yine dertlendim be Karadeniz 
Ben yine dertleşmeye geldim seninle  
Görürüm kızgınsın, kırgınsın, dalgalısın,  
Yine asabisin her zaman ki gibi  
Hangi fırtınaya kızdın, hangi rüzgâra darıldın  
Yoksa yüreğinden serçeni mi kaçırdın  
Belki hiç suçu yok dövdüğün kayaların  
Ya da yıktığın kumdan kalelerin  
 
Sen bana aldırma ey koca şair  
Kayayla derdimiz çok eski bizim  
Her dalga okşama sevdaya dair  
Olur mu tek aşkım kumlara sözüm  
 
Karadeniz, dert ortağım, sırdaşım  
Bu gün yine yalnızlığın karanlığındayım  
Gece soğuk gündüz çıplak yarınlar puslu  
Ürkek bir serçe dönüp durur başımda  
Konuverdi, giriverdi en sevdalı yerime  
Üşümüş aşksız bir hayatın ayazlarında  
Buz sıcaklığında donuvermiş yüreği  
Aldım bağrıma bastım, sevdim, okşadım  
Isındıkça titredi, sevdikçe ürktü, ürktükçe kaçtı  
Her kaçışta yüreğime tarifsiz hüzün saçtı  
 
Kalbinde aşk koru varsa serçenin  
Kaçsa da dönecek âşıksa sana  
Yeter ki sevgiyle sarsın bedenin  
Martılarla aşkım bitmez baksana  
 
İşte böyle deniz dostum şaşkınım kederdeyim  
Sen dalgalarınla vur bakalım kayalara, kumlara  
Ya ben ne yapayım, ya ben kime kızayım  
Serçeye mi?  
……………..Gönlüme mi?  
…………………………….Aşka mı?  
 
Hiç kimseye kızma aşkta her şey var  
Hasret çekmez isen vuslat tat vermez  
Aşkı durdurur mu söyle dört duvar  
Aşkın gözü kördür hiçbir şey görmez  
 
Bilirim aşkın gözü kördür bilirim ama  
Kapılmışım bu amansız fırtınalara  
 
İbrahim COŞAR  
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BUGÜN 
 
 
Ateşlenen yüreğe bir avuç kardım  
Aşılmaz dağları aştım da vardım  
Şifasız hastalara umuttum, yâr’dım 
Mutluluk yolcusuyum inan ki bugün  
Bugün  
Sensiz rüyalar  
Benim kâbusum oldu  
Sırtlan dişlerini gösterip  
Üstüme yürüdüler acımasız  
Feryâdıma yetişemedi zaman.  
 
Zamansız gidişinle biterken aşkın  
Ben kırgın, ben pişman, sen ise şaşkın  
Yürek bir çağlayan sel gibi taşkın  
Mutluluk yolcusuyum inan ki bugün  
Bugün  
Deniz gözlerine  
Aç ve susuz yüreğim  
Enginlerden havalanıp da  
Kaf Dağı'nın tepesinde geziyor  
Tam onikiden vuruyor hasreti zaman.  
 
Gözlerinde unuttum, bugün kendimi  
Azgın pınarlar gibi yıkıp bendimi  
Arıyorum bu aşkta kendi dengimi  
Mutluluk yolcusuyum inan ki bugün  
Bugün  
Sana susuz  
Sevgine açlığımdan  
Yeryüzünde hiçbir yere  
Sığmadı, sığmıyor aşklarım  
Beni tek dişiyle ezip geçiyor zaman.  
 
Mutsuzluğuma çare olmuyor geceler  
Bembeyaz karlarla bezeli yüceler  
Kara sevdadan acı çeker niceler  
Mutluluk yolcusuyum inan ki bugün  
Bugün  
Günleri unuttum  
Geceler acı ve umutsuz  
Kirpiklerin delip geçerken  
Dört koldan sardı beni mutsuzluk  
Ve hiçbir derde deva olmadı zaman.  
 
Birdal Can TÜFEKÇİ  

 

 

YOKLUĞUNA UYANDIM YÂR BU SABAH 

Yaşıyorum, 
yaşamak denirse buna,  
belirsiz bir zaman aralığında,  
gündüz bile karanlıklarda…  
seni özleyerek, seni bekleyerek  
bir ömrü, bekleyerek geçirmek,  
ne olduğunu,neyi beklediğini bilmeden...  
..........Gidişin zulüm , bana sabret deme  
..........Ayrılık acısı binmiş enseme  
..........Ruhum ağır geliyor bedenime  
..........Yokluğuna uyandım yar bu sabah.  
 
 
anladım, anlamalıydım aslında,  
birden, şimşek çakması kadar zamanda,  
ışığınla girdin hayatıma..  
gri renklerle örülü hayatım  
gök kuşağı sevinciyle geçiyor artık…  
tüm şiirler seni anlatıyor  
mektuplar yazıyorum hayaline  
seni beklemek, hasreti yudumlamak  
sensiz olmak ,çok zor...  
..........Sensiz hayat zehir oldu bak şimdi  
..........Varlığın canım benim nefesimdi  
..........Seninle olmak rüyam hevesimdi  
..........Yokluğuna uyandım yar bu sabah.  
 
bir gün gelecektin, sezemediğim bir anda geldin…  
bundan sonrası zor ,  
seni bulmuşken, sensizliği yaşamak…  
su içinde susuz kalmak, ne farkı var ?  
haykırıyorum, engelleri yıkarcasına,  
özlüyorum…  
canımı yakıyor yokluğun,  
yaralı bir kuş gibiyim, kanatlarım sönük  
sana uçamıyorum…  
..........Ahu zarım yankılanır semada  
..........Kim duyar kim ses verir bu feryada  
..........Yitirdiğim sensin koca Dünyada  
..........Yokluğuna uyandım yar bu sabah.  
 
DİVANE /Arif BİLGİN 
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ÇOCUK ! 
 
Tut elimden yeniden tut çocuk  
Attığın adımlarda say ömrümü  
Geçen zamana aldanma ne olur  
Geldiğim diyarlarda hüzün var  
Tutun da sar yaralı yüreğimi  
 
Umutlar yarına erteli  
Düşlerim artık yok  
Gün doğmuyor sabahlarıma  
Gıpta ediyor kader  
 
Küskün gece  
Güneşe sevdalı  
Seherde yeller yok artık  
Nazlı esen hani sabah yelleri  
Takmıyor sokak taşları merhabayı  
Akmıyor yollar giden gelen yolculara  
Ve bakmıyor birbirine insanlar  
Mutlu sabah aydınlığında  
Sıcak yaz akşamlarda  
Kollarım yükünü taşıyamaz oldu  
 
Sen gelsen son bir defa  
Yeniden doğsan  
Ve biz başlasak saymaya  
Hayatı çizsek minik avuçlarında  
Cam gözlerinden inmeden aksa mutluluk  
Ve gelsek yeniden yeni dünyaya  
Oğula kıza can katsa bu hayat  
Doğsak mutlu bir dünyaya  
 
Ve ben aşık olsam bir komşu kızına  
Sevdama sahip çıksam  
Ve gün karşılarken geceyi güneşin aşkı yaksa ayı  
Denizler o kadar mavi  
Gökyüzü o kadar aydınlık olsa  
Sevgi yenide ısıtsa doğarken dünyamıza  
Sen uçurtmaları salıversen göğe çocuk  
Ben sana dünyayı ödül verebilsem  
 
Bir pazartesi sabahı başlasak  
Saymaya arta kalan mutlu günlerden  
Sen büyürken ellerimde  
Sana hep mutlu günler çizsem  
Nerelerdesin desem sen oyun oynarken  
Gel çocuk mutluluk zamanı  
Haydi şimdi gel desem  
 
Feriha CEYLAN 

 

ŞİİR YAKAR AMA ŞAİR ÜŞÜR DAİMA 

…………“sen, neden hep yakarsın da;  
…………aşk üşütür insanı  
…………oysa senin, sudan ılık yüreğinde  
…………çözünmek isterdim ben  
……ay durusu bir şey kalsın isterdim ardın sıra”  
Dalga dalga kabarmaz aşk yürekte  
Sözcükler zamansız coşar daima.  
Şiir yakar ama şair dediğin  
Aşkın ateşinde üşür daima.  
…………kanatsız kuş misali uçmak isterdim oysa  
…………kollarında  
…………tek dileğimsin  
…………beni sensiz bırakma!  
Külleri savrulur, yıkamaz cebir  
Pranga vurulmaz kavuşmaz zincir  
Zamansız amansız üşürken şair  
Aşkın ateşinde pişer daima  
…………aşk şairi ısıtmıyor  
…………mısralar beni anlatmıyor neden sevdiğim  
…………mutluluk bakmıyor yüzüme  
…………varlığında üşüyorum  
…………yokluğunu düşünürken bile  
Saatler vurunca gece üç çeyrek  
Hüzünleri coşar başına buyruk  
Dünya güzelisin “Gülüm” diyerek  
Yarayı şiirle deşer daima  
…………“Unutma beni” dedin dün gece  
…………nasıl unuturum seni sevdam  
…………yol arkadaşım,  
…………“baharım ol” dedim  
…………şimdi güzümsün.  
Esaslı aşkında saklanır yara  
Gülüşünü asıp kara duvara  
Sevdanın gözleri, yanan sigara  
Dumanında sürgün yaşar daima  
…………başka sevdaları gözüm görmez benim  
…………bir daha sevemem kimseyi  
…………söyle sevdiğim  
……Şiir yakarken beni şair neden üşür sevdiğim  
Aşk üst üste olmuş yürekte yama  
Derd içinde yaşar şaire kanma  
“Seni Seviyorum” diyemez ama  
Alevden surları aşar daima  
          Bir yel alır sevgi denen her şeyi  
          Neylesin şişeyi kadehi meyi  
          Gündüz uykusunda, içip badeyi  
          Sensiz geçen ömre şaşar daima. 
 
İbrahim İMER 
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ADI YOK 
 
Adı yok sevdalara esir ettim ben seni 
Kırdım pencereleri, solarken can çiçeğim 
Nice zulümler ettim, sormadan hatırını 
Biliyorum suçumu, affeyle ey yüreğim 
 
Sana  
Sormadan sana 
Sessizce verdim seni ona 
Söyle be yüreğim söyle  
Sevgi her zaman acı mı verir insana 
Şimdi çok yaralı ve acı çekiyorsun 
Suçumu biliyorum.. 
Özür diliyorum.. 
 
Anla be yüreğim ne olur anla 
En büyük şahidim sensin aşkıma 
Ölümüne sevdim biliyorsun 
Benimle yaşadın sende sevgimi 
Bunlar değildi, hayâlim, düşüm 
Bu nedenle buruk 
Bu nedenle bulut bulut gülüşüm. 
 
Şimdi çok yaralısın, acılar içindesin 
Geçip giden seneler, üstüne üstlük ben de 
Bırakmadık baharı, umut kalmadı sende 
Biliyorum suçumu, affeyle ey yüreğim. 
 
Hayatın kanunu olsa gerek 
Gözyaşlarımla geri döndüm sana 
Çok üzdüm yaraladım seni 
Yinede sarıldın terk etmedin beni, 
Tutuyorsun yine sıkıca elimi 
Sarıyorsun yaramı 
Hafifletmek için acımı 
Çırpınıp duruyorsun gündüz gece, 
Sana söz veriyorum.. 
Asla vermeyeceğim  
Bir daha seni kimseye… 
 
AsiCicek / Hatice ALTAŞ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EKSİLMİYOR HASRETİM 
 
yorgunluğunda gece 
duldasında yüreğim 
düşümde küldü ece 
sevdasında esridim 
 
yük 
taşır 
omzumda 
türkü dolu 
ayrılık dolu 
bir adım gitmeden 
düşüm daha bitmeden 
sensizliğindeyim hâlâ 
senden kendimi atamadım 
sözün yüreğime katamadım 
sakin sessiz düşün ortasındayım 
deve kuşunun yumurtasındayım 
diken olup ta hiç batamadım 
kol yastığında yatamadım 
sensizliğim sürüp gider 
düşüme düşerim hep 
bir arpa boyunda 
ayrılık dolu 
türkü dolu 
geceler 
boyu 
sen 
 
diyerek 
çığlığımda sustum 
içimde acılarım çoğaldı 
gecelerin karanlığında saklı hüznüm 
acıyan yaralarımı kapadım kabuğuna susup 
bulut ağırlığında uykularım 
sayrılardayım 
nedense 
 
boşaltamadım yükümü 
kopamadım bir damla 
yüreğimde ki gamla 
sevdasındayım demle 
eksilmiyor hasretim 
 
Ramazan EFE 
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ADINLA EŞ  
 
Sevgi adınla eş…  
Son ana kadar sakladım bu duyguyu.  
Daha dün gibi, yıllar öncesi;  
Üzerimde hala son anın sarhoşluğu.  
 
Oysa bir imkânsızı başarmış,  
Bir bakışınla tatmıştım mutluluğu.  
Hayatımda ilk defa gerçekten sevmiştim;  
İlk defa sevildiğimi hissetmiş  
İlk defa gözlerinde bulmuştum, bana uzak huzuru.  
 
Şimdi yoksun…  
Gül kurusu akşamlarda yazılır sana,  
Kıyısından köşesinden hasret akan nesirler.  
Hece hece, satır satır;  
Mısralarca gözlerin yüklü şiirler.  
Bir ses duyulur tenhalığında zamanın.  
Derler bana;  
……”Bir bakışla bulduğun mutluluğun yok artık,  
…… Bir imkansız aşktı o, sana hicran çok artık;  
…….Bir masaldı o günler, bir zaman yanılgısı.  
…….Sana uzak düşleri, çıkar bir bir yak artık.”  
Daha neler? Yok artık!  
Gül adınla eş…  
Gülünce güller açardı yanakların.  
Ellerin kelebek kozası; ipeksi...  
Gün batımı kızıllığı dudakların.  
Yıllar öncesiydi, daha dün gibi hatırlarım.  
Bir imkânsızı başarmış,  
Bir yeşil bakışınla tatmıştım mutluluğu…  
 
Şimdi yoksun…  
Yok sınırkentte; ne iklim, ne gün ışığım.  
Prangalı hasretimsin;  
Sürgünüm, hüzünler atlası.  
Sana benzer yüzler.  
Senin silüetin bütün resimler;  
Bütün şarkılar, münhasıran dizeler.  
Bir hıçkırık tufanı dökülür dilimden,  
……………Ağlarım………  
Derim ”Bir zümrüt bakışınla açıldı gonca güller,  
….Bir sevgi tohumuydu, içime ekti eller.  
…Bir hayal değildin sen, bir yanılgı hiç değil;  
…İmkânsızı başardım, içimde aşktan seller.”  
Bir bakışınla bulmuştum mutluluğu.  
Şimdi yoksun…  
Kaybettim, bütün benliğimle sende bulduğum huzuru.  
 
Yusuf BOZAN 
 
 

 
 
 
İÇİME AKAR NEHİR 
 
Zulmetin rengi bakır  
Gurbetin karnı derin  
Gece sessiz bırakır  
Aya dolar gündüzü  
 
En çok seni özledim  
Adın senden önce gelir  
Yanağın gül alı  
Busen ışıklı  
Yüzün bedir  
 
Gölgesi hangi dağda  
Sular çalar sarıya  
Gül mü tutuştu bağda  
Alev mi sardı güzü  
 
En çok seni bekledim  
Sesin sensiz  
Uğultun sessiz gelir  
Gün görmemiş sevdama  
Kan damlatır şiir  
 
Irmak akar upuzun  
Bağlı ucu yıldıza  
Kenarı tutar yosun  
Işık ıslatır yüzü  
 
En çok seni sevdim  
Seni bildi yüreğim  
Düşlerimde sen  
Uyumam sensiz  
Önce sen gelirsin  
Sonra şiir  
Saklanırsın buluta  
İçime akar nehir  
 
Mehmet ÖZDEMİR  
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GURBET VE HAYÂLİN 
 
Gurbet…  
Nereye baksam  
Sırılsıklam ıslanırım  
Gasvet yağmurlarıyla  
İşlemiş iliklerime..  
Bağlamış hicranın  
Urganlarıyla...  
Ah..  
Hep böyle  
Ne zaman kahırın yükünden bıksam  
Kapanır gözlerim  
Açılır özüm..  
 
Meltem gibi gözlerimin  
Önünden geçer hayalin..  
Sanki sütbeyaz güvercin  
Süzülür uçar hayalin..  
 
Memleketim  
Doğup büyüdüğüm yer  
Bacı,gardaş, dul, yetim....  
Köklerim  
Kemiğim,etim...  
Şura Kalendere  
Şura Durucan  
Şura sizin sokak  
Ve göründün sen  
 
Çocuk yüz masum ifade  
Kopsun dilim derse veda  
Gönlüm fincan sevgi bade  
Doldurur içer hayalin..  
 
Gökyüzü  
Maviye kesmiş  
Çiçeklerde huzur  
Her sokak başında  
Bir dostun yüzü  
Mutluluk adına ne ararsan  
Hazır....  

 
İçimi sarar ferahı  
Türkü eyler her bir âhı  
Karanlığım emer mahı  
Işıklar saçar hayalin  
 
Alabildiğine doğal  
Ana sütü gibi pak  
Merhametten, sevgiden  
Dilediğince al  
Gümrah bu ırmak...  
 
Gözlerin vurur kâbusu  
Olurum aşkın tabisi  
Dağılır gönlümün pusu  
Çiçekler açar hayalin...  
 
Ah kurban olduğum  
Vatan...  
Camisi, minaresi  
Hürriyeti muştuluyor  
Müezzinin  
Allahu ekber Allahu ekber  
Diyen sesi...  
Gönderlerden düşen  
Hilalin gölgesi....  
 
Bedenimde bir derbeder  
Lakin ruhum göçer gider  
Beni sevince gark eder  
Derdimi biçer Hayalin  
 
Duyardın ki  
Delirdim ben  
Gözüm yumuk gülmese  
Yaşayamaz  
Ölürdüm ben  
Hayal etmek olmasa...  
 
Sentezi bu yurttan göçmem  
Ölümsüzlük sunsa içmem  
Ev yansa gözümü açmam  
Korkarım kaçar hayalin..  
 
Ürker de  
Güvercin gibi  
Ufkumdan göçer hayalin  
Beni öldürecek olan  
Tükenmesidir bu halin....  
 
Ozan SENTEZİ 
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BENİM ADIM BENDE SAKLI 
 
Sahrayı yol eylerim  
Vuslat uğruna  
Nice yürekte tufan  
Nicesinde kor  
Delinen dağdan  
Daha zorum ben  
Ö zümde maraz yatar  
Z elildir beni tadan  
L al eylerim dilleri  
E m tanımaz dokuyum  
M utluluğun düşmanı  
Çilenin yüz akıyım  
Ne ihtiyar bilirim  
Ne de acırım gence  
Ne aşk benden evveldir  
Ne de ben ondan önce  
 
Aşka düşen beni çok iyi tanır  
Gözden oluk oluk akışım başka  
İflah olmaz dertler dahi kıskanır  
Ciğeri kökünden söküşüm başka  
 
Bahadır kişide ilik bırakmam  
Sırma saçlı kızda belik bırakmam  
Köleye dönmeyen Melik bırakmam  
İçerden içerden yakışım başka  
 
Bazen fırtınayım bazen de ayaz  
Bozkır ortasında kavuran bir yaz  
Rengimin içinde bulunmaz beyaz  
Dağların başına çöküşüm başka  
 
Sılada garibim gurbette Şah’ım  
Göğüste kroşe dudakta ahım  
Yedi katman arşı delen eyvahım  
Mızrağı sineye çakışım başka  
 
Adımı zikreden dizine vurur  
Kurşun bile bana selama durur  
Hışmımdan deryanın damağı kurur  
Hunharca kenardan bakışım başka  
 
Sevgi meclisinde sevilmez adım  
Gönül damağında buruktur tadım  
Dervişin dilinden düşmez feryadım  
Dünyayı başına yıkışım başka  
 
Şemsettin DERVİŞOĞLU 
 

 
 
MUHTAÇ   
 
Hayalimde yer alan, hayati köşküm için;  
Serapsı şu yolların çile işçisiyim ben…  
Çözdükçe düğümlenen, bin kerelik dolambaç;  
Gâhi yaya, gâhi atlı; ezber çilesiyim ben.  
 
Müstesna bir duygudur,  
Aşk; kul makamlı ihtiyaç!  
Ekmek kadar, su kadar,  
Yorulan uyku kadar  
Muhtacım sana, muhtaç!  
Duy sesini yalnızlığımın,  
Çevir yokları vara!  
Başka yerlerde değil,  
Kendini bende ara!  
 
Sevdanı kilitledim en değerli mahzene  
Kaç mevsimlik baharın biçilen takviminde  
Dere tepe demem ben, dağlar bana düpedüz.  
Ahdimde ki sadakat, götürünce sahile  
Şükür! diyen çığlığa, şahit olsun bin gündüz.  
 
Asuman Soydan ATASAYAR 
* 
ÇARESİZ  
 
………………….Meltem bile eserken  
……………..Döküyor tutkalı bitiren yaprak  
…………Tükeniş bu, ne yapsın, ne çare!  
……….Düşecektir mecburen, sevdasını anarak…  
Dinlemez ferman, buyruk, kral, padişah, köle;  
Dur durak yoktur ona; bıkmıyor da pervasız  
Yıldırım mı şimşek mi? Taş demir dele dele;  
Nasıl akıyor böyle, zaman denen vefasız!  
…………Her sabah gün açarken;  
………..Düşer bir kerpiç daha ömür damından…  
………….Geçecektir; çaresiz;  
……………..Bir gün ecel, ayağımın altından…  
 
Çıktım ömür dağının en tepe noktasına  
Dört yanım engin ve net, sis geçmişe bürünür  
Her yanını kıskıvrak, kavramış, anlamışken;  
Burada kalakalmak mümkünsüz mü görünür?  
 
Daha öteye yol yok, merdivenin sonu bu!  
Artık gerisin geri bize inmek yolu var  
Ağır ağır inmeli, seyrederek derim de;  
Sanki arkamdan beni, itekleyen biri var!  
 
Asuman Soydan ATASAYAR 
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ÜŞÜYEN DÜŞLER 
 
Sen yüceler yücesi, göğsüne yaslandığım,  
Yüreğimde barınan, terinde ıslandığım  
İçtiğim her yudumu ab-ı hayat sandığım;  
Yüreğim gömütünden sevgiler senin olsun  
Kaldır, aşk kadehinin içi benimle dolsun!  
 
Koyma beni sinenden ırak, sevdiğim  
Zemheri ayazında üryan düşlerim!  
 
Rıhtımına demirli  
Sevdana tutsak  
Sırılsıklam bu canı kurut,  
Yak cehennem nârında!  
 
Dileğimin çınarı, dünyada ki hevesim  
Yaşamımın anlamı, soluduğum nefesim  
Ey sevdamın eseri, sensin yürek kafesim  
Yüreğim gömütünden sevgiler senin olsun  
İçelim aşk mey’ini, tenin benimle solsun!  
 
Değil mi ki şu dünya  
Sevgi için dönüyor,  
Haykır sen de aşkını, haykır ki herkes duysun!  
 
Ses vermezsen sesime ve  
Duracaksa dünya,  
Dilin lal sağır ise kulağın, unut gitsin  
Unut sevdiğim unut, sana akan selleri!  
Kapat, gözünde beni yaşatma, umut bitsin!  
Yaşatma…  
As göğüne  
Şimşekler çaksın  
Kırağılar düşsün  
Erit, öğüt bu canı  
Sevgisiz, çarkın yivinde  
Un, ufak parçalansın!  
 
Hattâ 
İster destek ol,  
Bu düzeni kurana!  
İstersen adımı ver  
Eşkıyaya cellâda  
Yağlı ilmekte son söz, son vasiyetim sana  
Yüreğim gömütünden sevgiler senin olsun  
Tıkarsan kulağını bu sese, bu hevese;  
Tanrı’ nın huzurunda  
Sevgim  
Hesabın sorsun…  
 
Rahime KAYA 

 

 

BU GÖNÜL  
 
 
Susar mı şiirlerim, susar mı yazan kalem;  
Tesbihler incileri, korda yanar bu gönül.  
Vuslata giden yolu var eğip büksün elem,  
Tutunduğu dalından uçmaz, kanar bu gönül.  
………………………..Hatıralar döngüsü,  
..Bir yorgunluk gezisi.  
…..Gece yeşili yamaçlar,  
…….Vuslatından olmalı çift gölgeli ağaçlar.  
………Ve vadideki kıl çadır  
…………..Minderleri nakışlı,  
……………….Tablamızda demli çay  
…………………..Yanımda ceylan bakışlı.  
 
Şarkılar ses vermez mi, lala mı döner diller;  
Sevilmeye doymazlar boyun eğen sümbüller.  
Mısralar uyku bilmez neler çeker sor eller,  
Gün doğumu bir masum hara döner bu gönül.  
..Hara dönen bu gönül,  
……...Mor ışıklı gecedir.  
…………...Şanslı sayım malum ki;  
………………….Kavrulan bilmecedir.  
Can evimde büyüttüm bu aşk öyle zalim ki,  
……………………Çekilmez çile miyim?  
…………Affedersen çöl diliyle,  
….Nicesini dileyim, ben zulme köle miyim?  
 
Telleri koparılmış dertli çalan bir sazdım,  
Sır vermem ustasına kabrimi kendim kazdım.  
Tam gülün ortasına, yatan: Vuslatî yazdım;  
Unuttu mu zannettin her an anar bu gönül.  
...Her mevsim dolu yağsın, kar yağsın,  
………Üşüyen mezarıma.  
………Yeter ki yeter ki sen mutlu ol,  
……………………..Bakma benim zarıma.  
 
 
Osman ÖCAL 
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BEN SENİ SENSİZ DE SEVDİM 
 
sen gelince aklıma sözlerim özlemdir hep  
derin bir ah çekiştir geçen güzel günlere  
mutluluktur huzurdur sığmayan enginlere  
mısra mısra şiirdir yazılan bugünlere  
sen gelince aklıma  
dünleri yaşarım bir anda  
kır çiçekleri toplarım baharda  
kurduğum salıncakta sallarım bulutlara  
ipeksi saçların savrulur rüzgarda  
kokunu çekerim doya doya  
bir anda hoşça kal deyişin gelir aklıma  
bir ok gibi saplanır sol yanıma  
dinmek bilmez bir hasret sarar her yanı  
yüreğimde açar derin bir yara  
sensiz senden habersiz  
kanarda kanar  
 
sen gelince aklıma gözlerim bulutlanır  
birden titreme düşer mahzun dudaklarıma  
derince bir sessizlik çöker sokaklarıma  
hasretin göz yaşları düşer yanaklarıma  
         sen gelince aklıma  
         lokmalar dizilir birden boğazıma  
         hüzündür şarkılar yokluğunda  
         alır götürür gün batımlarına  
         ve her sabah hasretin yeniden doğar ufuk da  
         bir acı saplanır sol yanıma  
         batarda batar  
sen gelince aklıma dizlerim tutmaz olur  
ellerim üşür tutamadığım ellerinde  
sürüklenirim yaprak misali sellerinde  
bahar kokunu ararım hasret yellerinde  
         sen gelince aklıma  
         bir başka atar yüreğim  
         çırpınır,haykırır sensiz sokaklarda  
        duyulmaz sesim yıldız uzaklığında  
         hasretin düşer göz kapaklarıma  
         bulutlanır gözlerim çaresizliğimde  
         damla damla yaşlar dökülür yanaklarıma  
        akarda akar  
sen gelince aklıma yazlarım hasret kokar  
şubat ayazlarında kalır donar bedenim  
kırağı düşmüş anılarla geçer her günüm  
gözlerimde yaşlarla hasrette üç öğünüm  
 
sen gelince aklıma kendimedir nazlarım  
sevdiğim bir tanem varlığıyla mutluluğum  
yokluğunda hüzünlerim  
 
gözlerimdeki yaş yüreğimdeki sancı  
hasretin içimi yaksa da acı acı  
ben seni sensiz de sevdim olamam ki bir yabancı  
 
Abdullah RAMAZAN 

 

 

 

 

CAN 
 
-özümün kanadığı, yüreğimin çığlık çığlığa -
uzağında- bir gölgeye elini uzattığı anda kağıda 
dökülen damlacıklar" can "...  
 
gidemediğim deniz  
büyümeyen çocuk yanımla  
yaşamak isteyip de yaşayamadığım  
ve sana söyleyemediğim sözlerim vardı.  
sen kendini anlatırken bana, sesimdi  
sesinde duyduğum…  
kendince mutluluk yolunu çizerken, ben  
çoktan çizmiştim yolumu sende…  
gördüğüm dinlediğim çok şeydi, ama  
hayat, sende yaşadığımdı…  
 
bu yüzdendi suskunluklarım sana…  
 
şimdi sırası değil susmanın darılmanın  
zamanı gelmedi mi? iç dillerini, gel can…  
kardelen sıcağında güneşe sarılmanın  
zamanı gelmedi mi? aç kollarını, gel can...  
 
hep neden yalın ayak koştuğunu sorardım ya  
şu kalbim çarpınca senle, anladım ki aşk;  
üryan duyguların kevser’ inde yıkanmakmış  
bilmiyordu gönlüm ilk ateş düştüğünde, köz  
sadece gözlerimdi ıslak ıslak bakan..  
yürüyemeden koştum... koştu doruğuna aşk  
şimdi sol yanım biraz kül biraz duman  
gözlerim kuru poyraz…  
 
ağlayışlarımda gülüşüne kızardım ya  
-beni anlamadığını sanarak-  
şimdi  
ağlayanım da yok gülenim de, yanarım  
yitirdiklerime…  
 
koşmaktan bitap gönlüm cıpcıbıl yalın ayak  
sen gözlerimin feri, gel yıldızları sayak  
söküldü milim milim ömür kumaşım helak  
zamanı gelmedi mi? seç tellerimi, gel can…  
 
öyle çok kırıldım, ne çok örselendi ciğerim  
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“el “ dedi “yaman” dedi dayandı, lime lime  
bir tek senin acıttıklarındı parçalayan  
 
her damla yaşım  
beraberinde götürdüğün sevinçlerimle  
helaldir sana…  
gerçeğin kırbacını şaklatarak gittiğinde, anladım  
yalansız duruşunu ve  
her “git” dediğimde, avucuma koyduğun yüreğinle  
–aslında kalışını - anlayamadım  
seni aradım…  
 
hatırlarsan  
görmediğim duymadığımda sesini ağlardım  
katılırcasına…  
belki şımarık belki saf ama yalnız çocuktum  
şimdi büyüdüm sevgimle, özlemimle sana geldim, 
sahi  
ağlayıp zırlamadan sarılan sevgin var mı  
sen de büyüdün mü çocuk, sevginle…  
 
gelişinle coşarken gidişin örseledi  
kaldım kalburüstünde, eledikçe eledi  
büyüttüğüm sevgimde yürek sana meledi  
zamanı gelmedi mi? saç güllerini, gel can…  
 
ben affettim pişmanlıklarımı, sen  
affettin mi özürlü sevgilerini?  
gururumu seninle kaybettiğimde, taşıyordu 
yüreğim  
kıyılarında sensiz…  
gel ne olur, gel artık...  
umut ektim bekleyişlerime…  
affederek gel,  
emek vererek…  
 
geldik yolun sonuna bırak pişmanlıkları  
yaşanan her güzellik sana hayatın kârı  
kimi mutluluk toplar kimi ektiği zârı  
zamanı gelmedi mi? geç yollarını, gel can…  
 
dönüp sırtını gelmezsen, hatta  
satarsan sevgimi, yine de  
yer aç yüreğinde özgürce sevmelere  
çünkü  
sevdikçe dirilecek sevgim  
yüreğinde, can…  
 
 
Refika DOĞAN 

 

ŞU DESTANINDAN 

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! 

……………….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 
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YOLCUNUN TÜRKÜSÜ 
 
……………..Dünya denen köhneden bir istasyon  
…..Bu istasyonun çağ yorgunu yolcusuyum ben,  
…..Anamın türkülerinden düştüğüm günden beri  
…………………..Seni sormaktayım seni  
…………………..Gidip gelen trenlerden…  
 
Üçüncü mevkide garip yolcuyum  
Acıya tütünler sarıyorum ben.  
Gönül treniyle çıkmışım yola  
Senden gelip sana varıyorum ben.  
 
İçimin dehlizi çığlık çığlık mor  
Gözlerim yağmurda, yüreğim akkor  
Ayrılık ne demek, onu bana sor? !  
Hasret hamurunu karıyorum ben.  
 
Pınar başlarında özlemin serçe  
Ruhum mengenede ateşten pençe  
Çıldırmış olmalı takvimler bence  
Aynalarda seni arıyorum ben.  
 
Aşkın zindanında son tutukluyum  
Noktada sonsuzum, çöllerde kumum  
Sen, başlar üstünde gezen bulutum  
Dağları ortadan yarıyorum ben.  
 
Sana varmak sana, kavuşmak sana  
Bütün emelimdir yâr anlasana,  
Göklerde ne varsa alıp sırtına  
Kutsal bir yük diye sarıyorum ben.  
 
Ferhat ne ki, Mecnun da kim  
Gördüğünde beni  
Anlarsın aşkın ne yaman olduğunu,  
Anlar da gelecek yüzyıllara taşırsın roman edip  
Sana olan olan sevdamı…  
 
Sizin oralarda bağ bozumlarında  
Erik dallarından asmalara kanat çırpan  
Yetim serçeler var gördün mü hiç?  
Onların hüznünü yaşarsın boynu bükük…  
Görüp de sevdiğinde beni.  
 
Sizin oralarda  
Boz toprağa yapışmış, kuruyan bir çotuktum  
Yaprağımın her biri ha düştü ha düşecek.  
İçi boş bulutlara özlem duyar bakardım  

Yoldan geçen her yolcu çilemi kamçılardı  
Mâzideki günleri ateşimle yakardım  
İnlerdim “Su! ..Su! ..” diye  
……………………..Öleceğimden korktum,  
Başkent bahçelerine düşüverdi ansızın  
Gecenin bir yerinde kara üzüm gözlerin  
Taşıdım özsuyumu kökten dala yaprağa  
Bilmezsin bu sevdayı öyle anlamlı derin…  
 
Öyle anlamlı ve öylesine derin sevdamın  
Ateş topuyla açılan hasret ateşi kuyusundayım  
Köhne bir trende üçüncü mevkide  
Sessizliğimin korkunç gürültüsünde  
Sarıyor yaramı, sarıyor titreyen ellerin…  
 
Mustafa CEYLAN 

 

 

“Sanat-şiir sanatı adına internetin sağladığı 
imkânlar da kullanılarak sanat-şiir 
katledilmektedir.  
 
Okumayan, araştırmayan, tefekkür etmeyen, 
düşlerini gerçekleştirmek heyecanıyla yüreği 
gümbürdemeyen, halkın gündeminden ve 
kaygılarından uzak bir şair-şiir kara bulutunun 
içindeyiz.  
 
Edep'ten kaynaklanan Edebiyatımız, bir asırdır, 
köklerinden koparılmadan yenilenmeyi, daha 
doğrusu yeni bir akımı beklemektedir.  
 
Ey Türk Kültür ve Sanatının şairi!  
 
İşte bugün, bu hâl ve şartlar içinde 
bulunmaktasın. Şu halde vazifen, Türk Şiirini, 
bütünüyle Türk Edebiyatını kurtarmak ve 
Dünya'da hak ettiği yere getirmektir! Muhtaç 
olduğun kudret, Türk Edebiyatının başarılı 
mazisinde mevcuttur!  
 
Dünü bugünle yoğurarak geleceğe yürümek 
zorundasın!  
 
Haydi, durmak, susmak zamanı değil şimdi !” 
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SEN MİSİN?  
 
Sevda kurşunu ile  
Yaralanan yüreğe,  
Merhem saran sen misin?  
Gönlün sevgi tasında,  
Aşkı karan sen misin?  
 
Yıkılan gönüllerde, doğmazmış aşk güneşi,  
Yaşansa da böyle aşk, bulunmaz başka eşi,  
İçin için yanarak küllenen bu ateşi,  
Alev alev yeniden yakıp duran sen misin?  
 
Toz duman olan gönül,  
Tarumardır doğrusu.  
Elbet bulur yolunu,  
Bulur akıp giden su!….  
Sular uyusa bile  
Uyumaz aşk hırsızı.  
Viran olan gönülde, pusu kuran sen misin?  
 
Muhabbetin kokusu, sarınca dört bir yanı,  
Dinlemez seven gönül, padişahtan fermanı,  
Dil susar yazmaz kalem, aşkta bulur dermanı,  
Gönülde tomurcuk gül, bağda baran sen misin?  
 
Bir değil bin can feda, masum Allah kuluna,  
Asla rağbet etmez o, fani dünya malına,  
Göz kırpmadan can verir, sevdiğinin yoluna,  
El bağlayıp huzurda, divan duran sen misin?  
 
 
Ali GÖZÜTOK 

 

 

“Türk şiiri kendi mecrasında akışını devam 
ettirirken, şiirde 'kemalât' derecesine ulaşmış 
bazı kendi sevdalıları tarafından 
YENİLEŞTİRİLMEYE de çalışılmıştır. Şiir 
yolculuğumuzda, bizi en çok derinden 
etkileyenler de bu 'yenileştirmeciler' olmuştur. 
Bunlardan birisi de YAHYA KEMAL ' dir.” 

Mustafa CEYLAN 

 

 

HAZANIN EYLÜLÜ YÜREĞİM 
 
Elvan kanatları gökkuşağının  
Derilmiş gülleri gamze bağının  
Gülüşü muhabbet bal dudağının  
Çehresine yağız resmini çizdim  
 
Duvarların düşer aklıma  
Yüzüm lâl olur  
Hatlarına çiy düşer,çuha çiçeğim  
Tutulurum  
Güneş doğmaz köşelerinde  
Üşür çerçevesi  
Sus olur yüreğimde  
Nabzımın atışında sen  
Sen akan mihrabım  
Hangi maşukla sevişirsin bilmem  
Sana ben vurgunum  
.......................Vurgun  
............................Vurgun  
................................Tek sana  
.....................................Vurgun  
 
Samanyolunun ak incilerinden  
Sinemdeki mevsim meltemlerinden  
Mazinin kaçamak sevişlerinden  
Gözlerine umut adını koydum  
 
Gecelerim zifiri, kollarım duman  
Çevreledim ayçayı gölgesine durdum  
Kapandı göz kapaklarım gül ağırlığında  
Dokunacaktım yumuşaklığından dudaklarına  
Sevgili serap iken düşlerim zaman  
............................................Zaman  
................................................Zaman  
....................................................Zaman  
Mukaddes günahlarında coşar mıydı yeniden  
Zemherinde yad olmuş bu beden  
 
Tebessümüm çok ötelerde  
...............................Senden yoksun  
................................................Yoksun  
......................................................Bu garip  
..........................................................Garip  
.........................................................Rüyâlardayım  
 
Bucak bucak özlem lalezar tahtın  
Hüzünlü gönlümün gülşeni bahtın  
Ahlâtın çağında rüzgârı şahtın  
Yelende vuslatı alnıma yazdım  
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Oy benim hazanın eylülü yüreğim  
İsyanımın dermanı firkat efkârım  
Oy gamlarımda titrek terk edişlerim  
Yorgunum çok saçlarım yorgun  
Hüsranlarım bir yaman bakır hasretim  
...............................................Hasretim  
....................................................Hasretim  
.......................................................Bir bak şu hale  
..........................................................Bitsin bu şule  
................................................................Bitsin  
....................................................Bitsin Anadolu'm  
....................................................Tahassür bitsin...  

Sevgili ÖZBEK 

 

--------------------------------------- 

GÜLCE, Türk şiir tarihindeki yenileşme 
hareketlerinin hepsini tarafsız bir şekilde sinesine 
sarmış, onlardan kendisine dersler çıkarmış edebi 
bir harekettir. 
 
Yahya Kemal Beyatlı'nın, arı-duru ana dilimizi 
mükemmel bir şekilde ARUZ vezninde kullanmış 
olması, Gülce' mize ARUZ konusunda ışık olmuş, 
yol olmuş; Aruz sahasında da YENİ NAZIM 
TÜRLERİ' ni vesile kılmıştır.  
 
Yahya Kemal'in yanı sıra Mehmet AKİF ERSOY, 
Neyzen TEVFİK, İbrahim Alâattin GÖVSA, Mehmet 
ÇINARLI gibi aruz ustalarının gayret ve çabaları 
da; bugüne kadar özellikle genç şairlerimiz için 
ZOR ve ANLAŞILMASI-UYGULANMASI GÜÇ OLAN 
ARUZ' u -GÜLCE ARUZ ile korkulu rüya olmaktan 
çıkarmıştır. 

Mustafa CEYLAN 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönül Evime Kapılar Açtın  

Güzel Atlar Ülkesi  

(Kapadokya)  
 
Harikalar diyarı Yaradan’dan nakışlı  
Peri bacalarınla dillerde destanımsın  
Kayalara oyulan evler kiliselerle  
Milyonlarca geçmişin kanlı canlı yanısın  
 
Seni görmek, bağrında yaşamak gerek!  
Adım adım sinende yürüyerek;  
Kalelerine tırmanmalı soluk soluğa,  
Dehlizlerine inmeli, korkulu rüyalarla.  
Merdivenlerini inip çıkmalı meraklı bakışlarla  
Ve  
El vermeli sevgiliye sevdalı nazarlarla;  
Gizemli zirvelerinden,  
Düşmemek, düşürmemek için Kapadokyam! ..  
 
Ve de milyonlarca yılı taşıyan el emeği,  
Yürek ezgileri fresklerin,  
Renklerine tutunarak,  
Rengârenk kubbeleri;  
Göz pınarlarına çizmeli,  
Yaradılanı Yaradan’ca sevmek için insanca…  
 
Kucağını açarak mazlumlara in oldun  
Kervanların ardından aşıklarla kahroldun  
Kanlar aktı yolunda has gülüm gibi soldun  
Kapadokyam ülkeme asırlardan anısın  
 
Düşlerim boy salıyor adını duyduğumda;  
Yuvalar yontuyorum kayalarında,  
Hititli oluyorum Kafkaslardan uzanarak,  
Persli olup biniyorum en güzel atlara.  
 
Oh! çekiyorum İskender kılığımla;  
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Makedonya’dan Hindistan boylarına vardığımda.  
Nasıl da dayandın koskoca İskender’e?  
Hala şaşıyorum tarihle baş başa kaldığımda…  
 
Hacı Bektaş Veliyiz soframız hazır bizim  
Yüreğimiz Yunus’tur aşkımız huzur bizim  
Mevlana gönüllüyüz kapımız hızır bizim  
Kapadokyam sen Türk’ün madalyalı şanısın  
 
Kimler sığınmamış ki en ücra kayalarına!  
Siper oldun kaçan Hristiyanlara,  
Okul oldun nice kültür taşıyıcılarına,  
Batıdan doğuya, doğudan batıya,  
Güneyden kuzeye kuzeyden güneye akın var bağrına,  
Bunlar boşuna mı Kapadokya? ! .  
 
Emanetsin bizlere gönüllerin perisi!  
Atalarım Selçuklu ve Osmanlı Devleti,  
Yaşatacak ebedi Atatürk’ün Devleti!  
Kapadokyam sen hikmetlerin çanısın  
 
 
 
Şükran GÜNAY 

 

----------------------------------------------------------------- 

"-Yedi Meş'ale zamanında 
çoğumuzda bir TEŞBİH, bir RESİM 
merakı vardı. Hep bir ŞEYİ BİR 
ŞEYE BENZETMEYE UĞRAŞIR, 
KENDİMİZİ SEMBOLİST Sayardık. 
Bizden sonra yetişenler ŞEKLİ 
KIRDI. Ben de sevinçle onlara 
uydum. Zamanla YALIN SÖZÜN 
KIYMETİNİ ANLADIM. 
Duyduklarımı, olduğu gibi, 
SÜSSÜZ, YAPMACIKSIZ 
SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM artık. 
ŞİİRİN BEŞERİ OLDUĞU NİSBETTE 
HAFIZALARDA KALACAĞINA 
İNANIRIM." 

Ziya Osman SABA 

 

 

 

ELLERİMİZDE GÜNEŞ 

……Bir yanın Avrupa’ysa, öteki yanın Asya  
………Kime boyun eğiyor, bel bağlıyorsun usta  
………Bilende konuşuyor, bilmeyende hususta  
………Boğazlar kırk düğümdü, çözüldü kaldı ipsiz  
………Her ağız taş atıyor, laf köksüz, kuyu dipsiz  
Biz  
Engebeli yollardan  
Geçit vermez dağlardan  
Uzak diyarlardan geldik dörtnala  
Suya  
Toprağa  
Yeşil yaprağa  
Anadolu’ya  
Büyük adımlarla…  
 
Heybemizde medeniyet  
Dağıttık çıkı, çıkı geçtiğimiz yollara  
Yükseldi insan  
Isındı yürek  
 
Toprak bir fazla doğurdu  
En kızılından güller açtık  
Katmer, katmer  
Tohumu ay yıldız  
Çınarlar yetiştirdik  
Yiğit oğlan  
Yiğit kız  
 
Güneş elimizde  
Işık gözümüzde  
Dağıldık dünyaya  
………Şimdi nereden çıktı ulusunu sevmezlik  
………Yaşadığın ülkenin değerini övmezlik?  
………Aynamız işti bizim, lafla insan dövmezdik  
………Boğazlar kırk düğümdü, çözüldü kaldı ipsiz  
………Her ağız taş atıyor, laf köksüz, kuyu dipsiz  
 
Haydi oğul  
Haydi, kızım silkelen  
Medeniyete beşik olmuş ülken  
Güneşini, yıldızını yitirmeden  
Ay batmadan  
Dalgalan şanlı hilalle her şafakta  
Marşın duyursun arzdan arşa  
Anadolu’nun bağrından alevlensin çıra  
Al eline yürü, yürü yarına  
Yetmiş milyondan emanettir sana.  
 
Rahime KAYA 
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HAYAT  
 
Nereden başlasam nasıl anlatsam  
Hangi engelini geçsem atlasam  
Yeniden aşılmaz set oldu hayat.  
Nerden sevdim seni can  
İçim dışım sen oldun  
................Ben öldüm, yok oldum  
..................Kader diye bilinmeze yürüdüm  
 
Gözümün gördüğü her şey sen  
Konuştuğum her kes sensin  
Ayaklarım sana diye yürür  
Kalp atışlarım seni zikr ediyor  
Taş, toprak, dokunduğum sensin  
Sen  
......Sen  
........Sen  
........Ama her şeyde sen sen  
Dualar ediyorum dualar  
Bir gün de olsa  
................Bir an bile yeter görsem  
..................Kollar sonsuzluğa açılmış  
...................Yüreğim titriyor anlatılır değil  
......................Elim titriyor anlatılır değil  
 
Bağrıma binlerce dertler dolsa 
Hasretle eriyip yüzüm solsada,  
Seni seveceğim bil ela gözlüm  
Hasretle eriyip yüzüm solsada  
.............Yasa boğuldum çaresiz  
................Can özüm, yeni sevdam  
..........................Bir ışık olur saçılırsan  
.................................. Bağrına alır, öper okşarsan  
 
.................Her an aradığımsın canım, arzu ettiğim  
..................Resmini öptüğüm, hayaliyle seviştiğim  
...........................Ya, ben seni nerden sevdim? !  
..............................seninle o kadar yakınız ki  
....................................sanki vermişiz sırtsırta  
.................ama sen dünyanın bir ucundasın  
..................................bense öbür ucunda  
 
Hasret odunu ile yandım, yandım  
Bu aşkın tadına erecek miyim?  
Canımdan cana merhem ola  
Canda dertlerine şifa bula  
Bu aşkın tadına erecek miyim ?  
 
Hatice KATRAN 

 

 

 

BURAYA KADAR ! 

Olursa içerin yavaştan bir hoş  
Sevgi kollarına hiç durmadan koş!  
Anlarsın zamanla, sevmenin de boş,  
Benliği çürümüş dert olduğunu.  
 
Küçük dünyamdın.  
Ardında ne bıraktın?  
Ateş, kül, enkaz.  
Mezarını kendin kaz!  
Görmesin gözüm.  
İşitmesin kulağım,  
Kapat defteri,  
Unut gitsin geçmişi.  
 
Gün olur hayattan, bir gün bıkarsın  
Yıllarına bir bir, kurşun sıkarsın  
Gözünü yaşınla, kendin yıkarsın  
Kalbine yavaştan keder savrulur.  
 
Vazgeç sevdandan  
Sürme yokuşa işi  
Bağrına taş bas,  
Bitsin bu ölümsüz aşk.  
Üzülme sakın!  
Tasalanma boşuna.  
Ata sözüdür:  
Kendi düşen ağlamaz.  
 
Zamansız zamandır,bizi ayıran  
Sevgi zincirini,temelden kıran  
Bize acımayıp kalleşçe vuran  
Vakit bitti canım,buraya kadar.  
 
 
Vecdi Murat SOYDAN 
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BELKİ DE YAZDIĞIM SON ŞİİR  
 
Damardan akar şiirli kanım,  
İçimden bakar imgeli yanım.  
 
İşte böyle başladı bu şiir,  
Kulaklarımda eski bir lir.  
 
Şaha kalkışında yüreğimin  
Dere çakılı ılık gözlerinin  
Hüznü ıssız dağ doruklarında  
Yalnızlığa terk edilmiş bağların  
Ağızlardaki ekşi koruklarında.  
 
Vedalar çoktu, sevdalar söndü  
Baharlar yoktu, hüzünler döndü.  
 
İşte böyle başladı bu şiir  
Dudaklarımda gizli bir sır.  
 
Gönlümün ağıtlarında yorgun sazdım  
En güzel dizelerimi hüzünle yazdım.  
 
Dilimde sonsuzluk hecesi  
Bir dem almadı ömrümün son gecesi  
Gidersem eğer kanar yaran  
Dere çakılı ılık gözlerinden  
Yüreğindeki çığlıklarının ulaşır nicesi.  
 
Fırtına çıktı, gönüller yandı  
Yüreğim bıktı, umudum tandı.  
 
İşte böyle başladı bu şiir  
Gözlerimde kalan, anılardan bir kir.  
 
Yitirilmiş duygular can özünden  
İnsanların usandım yalan sözünden  
Akan sularda kurur  
Dere çakılı ılık gözünden.  
 
Kalın saydam camlar üstünde  
Sönmeyen ateşlerdeyim  
Dilim lâl olmuş  
Şiirlerim solmuş  
Bulurlar yorgun bedenimi yol üstünde.  
 
Bir ömür geçti, hazanlar geldi  
Hüzünler seçti, yalanlar deldi.  
 
İşte böyle başladı bu şiir  
Yazıldı karlı pazar sabahı bir bir.  
 
Yaralı gönlün çığlığı ulaşır sana  

Hicran şiirlerin hüznü bulaşır kana  
Beyaz tanecikler içinde hüzzam şarkı  
Kırıldı mevsim, kırıldı gönül çarkı  
Dizeler tutuşur gönlün yalnızlığında yana yana.  
 
Dere çakılı ılık gözler  
İçimi ısıtmaz zemheri sözler  
Belki de bitti artık şiir içimde  
Yazılmamak üzere son biçimde  
Belki de bir vedadır  
Ne bileyim bir elvedadır  
Tutuşan yürekte harlanmış közler.  
 
İşte böyle başladı bu şiir  
Belki de bir daha hiç yazılmaz kim bilir.  
 
 
Coşkun MUTLU 

 

------------------------------------------------------------------ 

Orhan Veli ve arkadaşlarının şiirinde hüküm, 
basit realizmde. Şiir, yaşamak için yaşanan, 
harcanan vakitlerin, ek vakitlerin haberim verir 
ve hesabını ister. Bozuk ülkenize bakış; bu, 
kısaca anlatır şiiri. Sonraları, Melih Cevdet, işi 
bir çağrıya dökecek, "düzeltici" bir şiir kurmaya 
çalışacak. Metin Eloğlu, bozuk dünyamıza, o 
mükemmel dünyalarının parmaklıklarına 
dayanarak gülecek! En güçlüleri Oktay Rifat ise 
en bozguna uğrayanı olacak bu şirazesi kopuk 
şairlerin (şiraze Orhan Veli'ydi), Oktay Rifat, 
ülkemizin şartlarını, hattâ şiirlerinin ana rahmi 
şartlarını unutarak (gerçekçi plândan çıkarak), 
kinayeli hikâyelerle, folklorik otomatizmlerle 
çarklayacak ve bunu, bir şiirlik çalışmalar için 
mümkün, bir kitaplık vakit için çok bücür 
usullere takmış mahvettiği, usule takılıp kaldığı 
eserleri göz önünde iken bile, kabul ve itirafa 
yanaşmayacak. Orhan Veli ve arkadaşlarının 
akımı, bu minval üzre, çeşitli sapışlarla eskir, 
hattâ kendine tepki Attilâ İlhan şiiriyle 
kapanan, bütünlenen bir dünya olup onu da 
hızla eskitirken yeni bir şiir doğdu. Bu şiirin 
vaftiz adı: İkinci Yeni. Ben, bu şiire, "Yeni 
gerçekçi şiir" diyorum. Orhan Veli şiiri, 
şiirimizin gerçekçi (realist) akımıydı; bu akım 
ise, yeni gerçekçi (neorealist) akım. 

Sezai KARAKOÇ 

----------------------------------------------------- 
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BAYRAĞIM 

Günaydın;  
Hilal kaşlım, yıldız gözlüm  
 
Günaydın;  
Ülkemin gelincik çiçeği  
 
Sevda denizine can katan selim  
Her seher ruhumu okşayan yelim  
 
Dalgalan;  
Yurdumun semalarında sönmeyen ateş  
Ezelden ebede batmayan güneş  
Dalgalan;  
Nur yüzlüm, gönülden sözlüm  
Hilâlin benzersiz yıldızına yoktur eş  
 
Gazimin şehidimin selamını alan sen!  
Yüreğe kanat olup sonsuzluğa salan sen!  
Semayı süslese de binlerce ayla yıldız  
Hürriyetin simgesi, gökte en büyüksün en!  
 
Sensizliği düşünmek Türk’e en ağır ceza  
Mehmetçiğin kanıdır üstündeki renk keza  
Salındıkça salın yâr beyaz senin al senin  
Sen boynunu bükersen öksüz kalır tüm feza  
 
Sen milletin gururu,  
Şerefisin şanısın  
Dededen torunlara  
Anlatılan anısın  
 
Seni başında taşır  
Bir kez eline alan  
Dalgalan göz bebeğim  
Her rüzgârda dalgalan!  
Seviyorum seni, seviyorum işte!  
Hilâl kaşlım yıldız gözlüm  
Dalgalanabildiğince dalgalan! 

Gülten ERTÜRK 

 

 

 

 

ÖZÜMÜN EFENDİSİ 

Kâinatı yaratan ne için yaratmıştı  
Ey gönüller sultanı, özümün efendisi  
O muhteşem tabloda adın ayrı nakıştı  
Selâm sana Habib’im, sözümün efendisi  
-nazlımsın  
-nur’ umsun  
-yaradan’ dan sözlümsün..  
 
İki cihan güneşi, asumanın elleri  
Sensin gülistanımda yediveren gülleri  
Açar içimde açar, aşk ile iman eri  
Selâm sana Muhammed, yazımın efendisi  
-Dil söyler  
-Kalem çizer  
-Kör nefsimin bezini  
-Sökükte dikenimsin..  
 
Yanımsın, yönüm, ardım  
Adımlarımda gardım  
Yerde gökte aradım  
Şefaat edenimsin  
-Yâ Muhammed, Yâ Resul…  
 
Nermin TERZİ 

 

 

“Ah kuzenim ah!...  
Şiir kabristanında nice isimsiz, yazısız hece 
taşları var. Nice kabirde hece taşı bile yok. 
Niceler unutulup gitmiştir, şu ham ve şu 
moraran gök kubbede bir mısrası dahi 
kalmamış şair o kadar çok ki şiir 
kabristanında. Benim kuzenin, bu gidişle 
varacağı en son menzil unutulan, izi bile 
kalmayanların arasıdır.” 

Mustafa CEYLAN 
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GÜL AĞACININ TÜRKÜLERİ 

Bu bir aşk sunumu sesleniş sana  
Sevdanın selinde coşar zamanlar  
Gül kokulum gözü mahmur bakışlım  
Gecenin karasını gözlerin yarıyor  
Kışlar senin sıcaklığında eriyor  
Yaz senin yüreğinde güzel yar  
Cennet senin gözlerinde kendini gösteriyor  
 
Baharın tonlarını çalar seher yelleri  
Aynalar parıldıyor mutluluğun halleri  
Gönüllere damlayan sevdamızın selleri  
Sevgin ile süslenip her an besleniyor yar  
 
Gördüğümde hayra yordum düşleri  
Sana borçluyum saçtığım gülüşleri  
Kır çiçekleri nefesinde başka kokuyor  
İçimdeki çocuğun umutları ayaklandı  
Yürek çırpınışlarımda dünya dönüyor  
 
Bir başkadır seherin gizemli ninnileri  
Bir başkadır gül açmış ağacın türküleri  
Bir başkadır ahlat'ın gölgesinde uyumak  
Bir başkadır sevdiğim senin közünde yanmak  
 
İşte sensin bunlara neden olan  
Sensin gözlerimi yumunca hatırda kalan  
Attığım adımlarım sana çıkıyor her dem  
Titreyen soluğumsun gül dudağımdaki nem  
Olanca hışmıyla aşka seninle yürümek  
Gözbebeklerimde sen gamzelerime düşen gül  
Sensin, sensin mutluluğuma neden  
 
Sen varken bir başkadır ıslık sesi dağların  
salınışı bir başka yamaçların bağların  
 
Yeşil başka al başka zaman başka sır başka  
Zemheride aşkın izi yürekte ki kor başka  
Yansıyan şolgasında koşa koşa güneşe  
Gecenin karasında yürümekse bir başka  
 
Ay bu kadar şavkını vermemişti senden önce  
Bulutlar yüklü değildi sen yokken  
Umutlarımı sevdim senin ellerinde  
Adıma hayran oldum senin dillerinde  
Yarınlarımı sevdim, ölümü sevdim  
Dünlerimi unuttum kadınım dediğinde  
İşte yar içimdeki çocuk uyandı  
Gönül penceremden süzülüp  
Gönlüme girdiğinde  
 
Gördün mü bak şiir gözlüm  

Bir başka uçuyor martılar  
Bir başka parlıyor deniz ortasındaki yakamozlar  
Dünya bir başka adımlanıyor  
İlk gecemin son aydınlığısın sen  
Sesim sesine nefesim nefesine tutsak  
Sen öğrettin bana sevmeyi  
Adaklar adadım sevdiceğim  
Arzuluyorum ey can senin ile ölmeyi 

Fatma KALKAN 

----------------------------------------- 
Garip:-Şiir, her yerde görülen basit şeyleri 
anlatmalıdır.  
Gülce:-Şiir, bir söz sultanıdır ve basitten en 
çetrefili, en zoruna kadar her konuya girer ve 
hepsini anlatır.  
 
Garip:-Alaycı ve nükteci bir söylem biçimi tercih 
edilmelidir. 
Gülce:-Alaycılık ve nüktecilik kendi alanında 
kendini sergilemelidir. Şiir, şiiri ciddiye alanların 
ve kendini sanatına, topluma, çağına karşı 
sorumlu addedenlerin işidir, bu sebeple, söylem 
biçimi şairin şiirine, konusuna ve bakış açısına 
bağlıdır, sınırlanamaz.  
 
Garip:-Aydınlara değil, şiir, halka yönelmelidir.  
Gülce:-"Şiir, aydınlara değil, halka yönelmelidir 
"diyerek yola çıkanlar, sonunda, gördüler ki, 
halktan kopuk, sadece kendini düşünen, kendini 
aydın sanan, soyut ve anlamsızlık kıskacında deli 
gömlekleri giyinmiş şair tipini doğurdular. 
Doğurdular zira, halka gidiş, halkın dili, dini, 
töresi, yaşama motifi, moral değerleri ve 
mazisiyle, ufuk çizgisiyle uyumlu olmalıydı. 
Gülce, işte bu uyumu yakalama sevdasındadır. Bu 
sebeple, şiir, çöpçüsünden profesörüne varıncaya 
kadar, ayırmadan, bölmeden bu halkın hepsini 
kucaklamalıdır.  
Garip:-Şiirde, ölçü, kafiye, bent gibi durumlar yok 
sayılmıştır.  
Gülce-"Şiirde ölçü, kafiye, kalıp ve bent şiirin 
doğuşuna göre, şairin tercihine 
bırakılmalıdır.Yüzyılların imbiğinden süzülerek 
gelen vezin, ölçü, kalıp, kafiye vb. husularda yeni 
yapılanmalar, yeni araç ve enstrümanlar 
denenmeli, böylece, şiire ve şaire yeni nefes 
alanları ortaya konulmalıdır. 
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KIRMIZI BİR GONCA GÜL 

Kırmızı bir gonca gül,  
Başlayan günün o ilk deminde salınıyor;  
Salınıyor ilk esintilerle.  
 
Sarmalamış nazik ince bedenini,  
Sanki inciler gibi,  
Güneşin ziyasını yansıtarak parlayan,  
Işıl ışıl şebnemler.  
 
Sermedi edalarla  
Gönüllere gizemli duyguları saçarak,  
Aşkın cezbesinin doruğundan,  
Seyredeni sonsuza itiyor salınarak.  
 
Kırmızı gül goncası,  
Sevdalılar sultanı;  
Her gelen yeni baharla âşıkın olan bülbüller.  
O en güzel nağmeleri gönülden dillendirirler.  
 
Ağızlarını açtıklarında,  
Yalım, yalım hicran ateşleri püskürterek,  
Ağıt yakmışlar hazanlarında  
Yürekleri sızlatan, yakan kavuran ağıtlar.  
 
Bülbülün derdi, çilesi, yine de sevdalısı gül,  
İlhamlarla dolup taşar, seyrederken seni bülbül... 

Ali OSKAN 

------------------------------------------------------------------ 

GÜLCE, Millî mânevî değerlere bağlı, yeni çağın 
yeni edebiyat akımıdır. Türkçe ve Türklüğün 
sevdalısı bir edebî topluluk olarak; yüce dinimiz 
İslâm’a rahmetli Akif’in anlayışı ve yorumuyla ve 
Kur’an hakikatleriyle inanıp bakmaktayız. Bize 
göre Din, asla bir ticaret veya siyasete alet 
edilmemelidir. Asırlarca üç kıtada at koşturan 
atalarımız, İslâm’ın bayraktarlığını da 
yapmışlardır. 

Dünya, bir misafirhanedir ve insan o 
misafirhanede sadece bir konuktur. Şiirde Yunus 
Emre çizgisinden Akif’e uzanan bir söylem 
çizgisini yükseltmek amacımızdır. 

Mustafa CEYLAN 

 

İNSANA DAİR 

Yaşamaksa yaşamak,  
Yakışmalı insana,  
Yakışmazsa yaşamak  
İnsan denen insana  
Güneş doğsa ne yazar  
Fark eder mi doğmasa?  
Aynı kapıya çıkar.  
 
İnsanlık yara almış, hekim kim, ilaç nerde?  
Bir çaresi olmalı, beklenecek gün değil  
Öyle bir gaflet ki bu, göz değil, kalpte perde  
Can ölüye döndü de, nefesimiz son değil.  
 
Çöz dilimi yaradanım, çöz artık  
Yazmalıyım ne var ne yok, tez elden.  
Yürekler kaynıyor, kapağı örtük  
Hani dedim, böyle miydik ezelden?  
 
Böyle miydik ezelden  
Hükmederken cihana?  
Hani bilen?  
Hani bulan nerede?  
Arasak ya yana yana,  
Pervanelerce,  
Arayanlar nerede?  
Arananlar nerede?  
Sorsak ya tepemizde duran güneşe  
Nereye gizlendi insan?  
Ya insanlık nerede?  
Ya neden muhacir oldu merhamet  
Ve o eski neşe?  
 
Güvenmek istiyorum adı insan olana  
İnanmak istiyorum söylediği her söze  
Yeminsiz.  
Ayna gibi göstersin istiyorum içini,  
Olmasın istiyorum,  
Olmasın başkaca yüz,  
Ve olmasın istiyorum bir yüzü sırlı  
Ve bahar seli gibi bulanmasın istiyorum arada,  
Ve göze suyu gibi pak olsun yüreği  
Anadolu koksun istiyorum yüzü, elleri  
Ve aydınlık,  
Ve nasırlı.  
 
Ya neden diyemiyorum o halde neden?  
Neden diyemiyorum,  
Ne gerek var yemine,  
Ve neden diyemiyorum?  
Yemin siz.  
 
Ey Hak!  
En tezini,  
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Düzünü,  
Ve en temizini,  
Bulacak mı insanlık  
Sana çıkan yolların  
En gündüzünü?  
 
Bulunsaydı, umutlar olmazdı lime lime,  
Yalancı cennet Dünya, olur muydu tarumar,  
Ah bir duyurabilsem, tüy bitirdi dilime.  
Bilerek esirgenen yalnız iki kelime  
 
Ya şimdi neden?  
Neden üflesen uçacak canlar,  
Yürekler?  
Ve neden pamuk ipliğine bağlı hayatlar?  
Ya dostluk…  
Dostluk mu, o da ne ola?  
Ya aşk.  
Sevdalar kapanın elinde  
Doğrularsa  
Arsıza köle.  
 
İnsan gibi olsaydı zannedilen insanlar  
Aç susuz kalır mıydı?  
Ağustosta donar mıydı yürekler?  
Yalnızım sanır mıydı?  
Gözyaşı döker miydi büyük küçük insanlar?  
İnsan gibi olsaydı  
İnsan denen insanlar.  
 
Ey Hak!  
Bütün yollar sana doğru çıksaydı  
Olur muydu bunca heder, bunca can  
Bütün eller uzanmaktan bıksaydı,  
Kalır mıydı ne yetim, ne gariban  
 
Ey insan!  
İnsanın kendine attığı taşı  
Ne ebabil taşır, ne sapan taşı  
 
Ve sen,  
Yine sen,  
Ey insan!  
Bozuk para mı sandın behey şaşkın kendini  
İnsan gibi olsaydın kim yıkardı bendini?  
 
Ve  
Ey Hak!  
Sana meylim lafta değil, söz değil  
Sana sevdam hiç tanıdık köz değil  
Sen bilirsin gönüllerden geçeni  
Bilinmeli zerre miktar giz değil. 

Zübeyde GÖKBULUT 

 

 

NENE HATUN 

 
Tarihimiz de 93 harbi olarak anılan 1877,1878  
Osmanlı Rus savaşı  
 
Erzurum, sabah ezanı sonrası  
Minarelerden yapılan duyurularla uyanıyor.  
Tabyalar düşmüş sesleri ile için için yanıyordu.  
Ruslar yardım almıştı; besleyip barındırdığımız 
Ermeni’lerden.  
 
Deli gibi fırladı Nene Hatun, tabyalar düşmüştü.  
Cephedeydi erkeği…  
Daha dün gelmişti ağabeyi,  
Ağır yaralıydı ve kollarında ölmüştü.  
 
Sabah ezanının hemen sonrası,  
Bu feryadı dinliyordu Erzurum.  
Taze gelin Nene Hatun sedası,  
Sokak sokak çınlıyordu Erzurum.  
 
Beşikte ağlayan bebeğini emzirdi;  
Allah’a emanet verdi.  
Ağabeyinin tüfeğini ve süngüsünü alıp çıktı 
sokağa,  
Haykırıyordu, Palandökene, o ulu dağa.  
 
Vurun aslanlarım, Allah aşkına,  
Şehit olanımız cennet köşküne.  
Vurun kardeşlerim, vurun bacılarım,  
Vatan aşkına.  
 
Çoluk çocuk, yaşlı, genç, kız, kızan,  
Ne bulduysa, balta, kürek sopa, tırpan.  
Bir çığ gibi akıyordu, düşman üstüne Erzurum  
Nene Hatun’un yeri göğü inleten nidaları ile.  
 
Vurun aslanlarım Allah aşkına,  
Şehit olanımız Cennet Köşküne.  
 
Ölüme gidiyorlardı; biliyordu bunu hepsi de,  
Ölüm şehitlikti en yüksek mertebe,  
Mevla’m veriyordu Cennet'ini altın tepside.  
 
Vatanını, namusunu kurtaracaktı  
Düşman çizmesinden Erzurumlu.  
Yutacaktı Moskof'u,yutacaktı.  
Nene Hatun en önde…  
Ölüm şehitlikti,,  
Ağlıyordu sanki hıçkırıklarla Dumlu.  



GÜLCE EDEBİYAT AKIMI 2009-2010 YILI ŞİİRLERİ-BULUŞMA 

 44

 
Vatan uğruna,din uğruna,namus uğruna.  
Ölüm mertlikti,  
Moskof’un gelişmiş silahları ölüm kusuyordu  
Ölüm yiğitlikti.  
 
Vurulup düşenlerin yerini arkadan gelenler 
dolduruyordu.  
Bir an olsun bir adım geri atmıyordu hiç biri.  
Her adım bir yiğiti solduruyordu.  
Demir kapılar yerle bir edilmiş,  
Tabyalara girilmişti.  
 
Kapılar kırıldı, Moskof telaşta,  
Nene Hatun, Gazi Ahmet en başta,  
Yediden yetmişe herkes her yaşta,  
Vur dadaşım, vur diyordu Erzurum.  
 
Süngü savaşıydı artık, süngü de yoktu  
sopalar süngüydü.  
Ne kara gündü  
Göğüs göğüse savaş.  
Saldırıyordu Dadaş.  
Eleriyle, yumruklarıyla saldırıyordu;  
Düşman çizmesi vardı Erzurum’da.  
Koca kayaları tüy gibi kaldırıyordu.  
O imanın o inancın önünde kalır mı?  
Taş üstünde taş.  
Bir inanç bir İtikat vardı bu durumda.  
Can korkusu yok, şehitlik var, gazilik var 
sonunda,  
 
Vatan sevda, vatan namus  
Düşman kaçıyor sus pus.  
Sallanıyor yer gök Aziziye'yle  
Sekiz şiddetinde sanki zelzele.  
 
İnançlı bir avuç Türk sürmüştü tabyalardan Rus’u,  
Kovmuştu düşmanı sopayla, balta ve nacakla  
Ermeniler her ne kadar da kurduysa pusu.  
Bedrin Aslanları idi her biri sanki,  
Beraberdi o an onlarla inan ki.  
Nene Hatun, sevinç gözyaşları döküyordu.  
 
Secdeye kapandı, kaldı öylece,  
Rabb’e temenna da beden zilhücce,  
Ayşe validemiz ona gülünce;  
Ashâb orda biliyordu Erzurum.  
 
Bin Şehit verilmiş,  
Üç bine yakın düşman öldürülmüştü.  
Yaralıydı dişi aslan  
Bakıp yarasına gülmüştü.  

Ne olurdu onca yaradan,  
Koştu yaralılara bir hırslan.  
 
Evde bekleyen bebeği, Allah'a emanetti kalsın  
yarasından akan kanı umurunda mı? Olsun.  
Bir değil bin Nene Hatun solsun.  
Ne haldeydi; sabah erken, gün doğarken.  
Düşman kovuldu ya! . Kahrolsun.  
Yaralıları pansuman edip sararken;  
mırıldanıyordu halen:  
 
Vurun Aslanlarım, Allah aşkına,  
Şehit olanımız cennet köşküne,  
Vurun bacılarım, vurun kardeşlerim  
Allah aşkına,  
Şehitler, gaziler cennet köşküne.  
 
Vatan için gece başlayan mücadele  
Akşam karanlığında son buldu  
Nene Hatun mutluydu.  
Geri alınmıştı Aziziye,ulu kale.  
 
İşte buydu; Nene hatun,işte buydu; Türk kadını,  
Uzun,uzun vesikalar,tarihler yazdı adını;  
Örnek aldı; Ayşe,Fatma,Vatan için feryadını;  
Türk Tarihi baştan,başa,kahramanlıktı Erzurum.  
 
Vatan için yaşadı,  
Vatan için öldü.  
 
Doksan sekiz yıllık yaşam telaşı,  
Nene Hatun derim, eğilmez başı.  
Kahraman milletin, kadın dadaşı;  
Elbet rahmet diliyordu Erzurum.  
 
İBRAHİM ETEM EKİNCİ 

------------------------------------------------------------------ 

Şiir okurla bağlarını yitirdi, erişemiyor ona... Onu geri 
almalı... Karanlıkta yürümeli ve insan yüreği, kadının 
gözleri, sokaktaki yabancılar, alacakaranlıkta ya da 
yıldızlı bir gecenin ortasında hiç değilse şiirin bir 
satırına ihtiyaç duyanlarla karşılaşmalı... Bu 
beklenmeyene yapılan ziyaret, kat edilmiş tüm 
mesafelere, okunan her şeye, öğrenilen her şeye 
değerdir... Tanımadıklarımızın arasında 
kaybolmalıyız, o zaman ansızın bizden bir şeyleri 
sokaktan, kumdan, aynı ormana binlerce yıldır düşen 
yapraklardan toplayacaklar... ve yaptığımız şeyi 
özenle yükseğe kaldıracaklar.-... İşte o zaman 
gerçekten şair olacağız... O şeyde şiir yaşayacak...  
 
 
Pablo Neruda 
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BUNDAN SONRA 
 
Bir adım atarım  
On adım kaçar  
Kanatlanmış gibi  
Muradım uçar  
Hiçlik urbasından  
Ünler bir naçar:  
 
-Kapanmaz açık aralar  
Uzar gider bundan sonra  
Kabuğa küskün yaralar  
Azar gider bundan sonra..  
 
Bu yol....  
Yolcular...  
Derler ya  
İnsan yolculukta tanınır  
Hani düşüp kendi derdine  
Yoldaşını yolda  
Korlar ya....  
Hani vefa ıssızlığı  
Delik deşik eder de  
Yüreğini korlar ya....  
İşte o ölüm sessizligi....  
Ustura ağzıi:  
-İlkim ağlar sonum gamlı  
Ateşim,tütünüm demli  
Bu Dünyaya bir anlamlı  
Nazar gider bundan sonra..  
 
Aynalarda leke  
Aynalarda kir  
Kurum şırıngası  
Gözlerdeki sır  
İnsanın kimliği  
Soyunur  
Teke teke  
Nasıl direnir de  
Nasıl dayanır:  
 
Gönlüm tartar kötü iyi  
Kim kurnazdır kim enayi  
Leb demeden leblebiyi  
Sezer gider bundan sonra  
 
Umut Güneş  
Gözyaşların yağmur olsun  
Yeter ki  
İnanç ile düşsün tohum  
Acı tarlasında  

Açar çiçekler:  
Ciğer kebap yandı sine  
Cenk yerine döndü sine  
Elden önce kendisine  
Kızar gider bundan sonra...  
 
Eledim unumu  
Astım eleği  
Emaneti hazır  
Beklerim tereddütsüz  
Cancı meleği  
Giydirir mi dostlar  
Kolsuz yeleği  
Kapı açıp nedenime  
Ve karışmak madenime  
Sentezi'yim bedenime  
Mezar gider bundan sonra...  
 
Ozan SENTEZİ 

 

Garip:-Şiirde, ölçü, kafiye, bent gibi 
durumlar yok sayılmıştır.  

 
Gülce-"Şiirde ölçü, kafiye, kalıp ve bent 
şiirin doğuşuna göre, şairin tercihine 
bırakılmalıdır. Yüzyılların imbiğinden 
süzülerek gelen vezin, ölçü, kalıp, kafiye 
vb. hususlarda yeni yapılanmalar, yeni 
araç ve enstrümanlar denenmeli, böylece, 
şiire ve şaire yeni nefes alanları ortaya 
konulmalıdır. 
 
Garip:-Serbest şiir egemen olmuştur.  

 
Gülce:-Serbest de, hece de, aruz da 
bizim. Bizim olan bu değerlerden alınacak 
hız ve ilhamla, kökleri mazide, dalları 
bugünde, çiçekleri gelecek de olan bir 
anlayış sergilenmelidir. Bizim olan 
değerleri kavga ettirmeyiz. Onları bir 
arada tutar ve bir şiir ailesi birlikteliği 
sergileriz. Zira, kalıp, ölçü, vezin vb 
sadece birer araçtır, amaç değildir. Amaç, 
o araçlarla şiirin kanat kanat yükselişi, 
şairin has ve kalıcı şiiri yakalamasıdır. 

----------------------------------------------- 
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AZAPAY 
 
Atlılar, atlılar  
Batıda Hazar Denizi’nde kılıcını yıkayan,  
Doğuda Altay Dağları’nı eriten atlılar…  
Seccadesi güneyin en güneyinde,  
Yeşil çimenler içinde Tibet yaylalarında  
Nal sesleri Çin Seddinde, iz iz  
Kartal kanatlılar biz değil miyiz?  
O halde bu kahpe, bu kancık zamana  
Neden karşı duramaz oldum?  
Neden neden?  
 
Biz değil miyiz güneşten ok, ülküden yay olup da  
Tanrı Dağları’ndan Taklamakan Çölüne uzanan  
Biz değil miyiz Azapay?  
Bilgeler bilgesi Kaşgarlı Mahmut’un lügât’ından  
Renk tayfına isim veren  
İnsanlara il, şehirlere dil veren…  
Hazreti Türkistan’dan  
Karanlığa kandil,  
Ağlayan gözlere mendil,  
Sevgi bahçelerine gül veren  
Biz değil miyiz Azapay?  
Öyleyse neden konuşulan bu dilden  
Yazılan bu alfabeden anlamaz oldum?  
Neden neden?  
 
Ah le yâr, vah le yâr  
Vatan kan ağlar..  
Çungarya Steplerinden Tarım Irmağına  
Asrın zulmü yağar sarı öfkeden  
Babaocağına,  
Ata yurduna.  
Sen ağlarsın,  
Ben yanarım buralarda Azapay…  
Kör oluyorum köhneleşen zamana  
Susan rotatiflere, güç’e;  
Öfkem kınından çıktı gayri  
Yana tüte kor oluyorum…  
Ateş çıngılarda hasreti Kaşgar'ın  
Duman duman içimin yokuşları  
Dipsiz ocaklarda akkor oluyorum...  
Biliyorum, çaresizsin  
Urumçi'nin yollarında nicedir.  
Biliyorum sarı ölüm fırtınası esiyor…  
Haberlerini alıyorum ulam ulam  
Dualarımı salıyorum göğe avuç avuç  
Temmuz sıcağı gün öğlesinde  
Üşüyorum Azapay üşüyorum, ısınamaz oldum,  
Neden neden? ...  

 
 
-II-  
 
Bıldır aynaların dilindeydin sen  
Baharı solmayan gözlerin vardı  
Eni boyu şaşmış dipsiz bir zaman  
Aynalara ilmik ilmik dolardı  
...Dolardı da karagözlüm dolardı  
...Büklüm büklüm saçlarını yolardı  
..........Kirpiğinin pırpırından çağ geçer  
..........Parmağının gölgesinden dağ göçer  
..........Ceylan gözler beğ içinden beğ seçer  
..........Bilmez misin Azapay'ım de hele?  
De hele, nicedir halin?  
Haberlerini alamaz oldum,  
Neden neden? ...  
 
Kara yerde misin, mavi gökte mi?  
Nerdesin Azapay, balam nerdesin?  
Kanayan çilede kor yürekte mi?  
Mum titremesinde ağlıyor sesin,  
Şimdi güvercin taklasında oyuncak zeytin dalları  
Şimdi polis düdüğü, palet sesinde bebek emziği  
Kurşunlarda kan bilyesi,  
Ezanlı seherlerim çığlık çığlığa  
Söyle be Azapay, söyle  
Bu neyin nesi?  
Sabah namazlarımı kılamaz oldum…  
Neden neden? ..  
 
Satuk Buğra Han, Yusuf Has Hacip  
Rüyâlarımda her gece, melil, mahzun garip..  
Deden Osman Batur’un gözleri eklenir gecelerime  
Gök mavisi selâmımı götürmez, götüremez  
Düşer martı kanatları ellerime  
Sana güzelim Azapay sana  
Yürek yürek selâmımı sunamaz oldum  
Neden neden?  
 
Mustafa CEYLAN  
 
-,-  
(*) Azapay,  
Doğu Türkistan'ın bağımsızlık kahramanı Osman 
Batur'un kızı 
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YÂR DEMEM GAYRİ 

Bilmem hatırlar mısın,  
Canımsın demiştim  
Canımdan öte, can…  
Adına şiirler yazıp övgüler dizmiştim,  
Yâr bilmiştim.  
Ahtım vardı sende  
Alacaklıydım,  
Ama olmadı olmadı işte.  
Kader ağını öyle bir ördü ki…  
Acım katmer katmer bu serzenişte.  
 
Bir gün huzur verdin bin katı acı,  
Yapar mıyım gayri seni baş tacı,  
Hangi derde merhem körün ilacı,  
Sür demem Ankara gayrı sür demem.  
 
Kırılmaz okunu saldın bağrıma,  
Ses vermedin niyaz ile çağrıma,  
Götürdün üç canı gider ağrıma,  
Dur demem Ankara gayrı dur demem.  
 
Dört aralık  
Yıl iki bin iki,  
Ramazan bayramı arife günü  
Annemi…  
Yirmi sekiz eylül iki bin dört,  
Canımdan bir can, büyük oğlumun  
Düştü önüme cansız bedeni.  
On iki ocak iki bin on bir  
Kardeşim…  
Doğmamak üzere söndü güneşim.  
 
Sağlık yurtlarınız yolcu hanı mı,  
Tükenmeyen hırsın ecel şanı mı,  
Kırma Vuslatî’yi yaz fermanımı,  
Yâr demem Ankara gayrı yâr demem. 

Osman ÖCAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

YETENEĞİM MEVHİBE 

Yeteneğim mevhibe edebiyatı bilmem  
Şiirin her türüne meyleder gönlüm benim  
Gülce’yi külçe sandım dedim maddeye gelmem  
Bu kadar tereddüt’e veyleder gönlüm benim  
 
Kulaktan dolma ilim  
............Sonunda olur filim  
............Şivem Karadenizdir  
............Dert açar bana dilim  
Gülce’yi Külçe sandım “dedum orda işum yok”  
Yanlış değil yazdığım öyle konuşur il’im  
 
Ne zaman ki uyandım su serptim yüreğime  
Zararın neresinden dönersen kardır dedim  
Bir iki ayar verdim gönül zembereğime  
Yolunu gözetleyen çok dostların var dedim  
 
Bu yüzden  
Gülden güle dolaştım  
……Dostlarıma ulaştım  
............ Onca zamandan sonra  
................ Onlar ile buluştum  
Yüreğim kıpır kıpır gözlerim şıpır şıpır  
Artık bu günden sonra yazarım kupür kupür  
 
Her çiçekten bal almak arının meziyeti  
Telafi edeceğim yapamadıklarımı  
 
Bu güzel duygularla  
........ Kendime geldim, şükür  
.......... Daveti alır almaz  
..............Geldim işte burdayım  
 
Selam sevgi saygılar hoş bulduk sefa gördük  
Bu gün mukadder imiş burada da post serdik  
Şiirdir benim gayem şiirde buluşalım 
 
Mikdat BAL 
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DAĞ KOKULUM 
 
Kardelenler gibi dağda açan beyaz sevdam;  
Dağların gelinliğinde  
Çağladım serinliğinde  
Ağladım derinliğinde  
Bir bir kederleri içtim  
Zahmetli yollardan senle geçtim.  
 
Menziline eremediğim  
Dünlerimi veremediğim sevdam;  
Petekteki balım  
Gelincikteki alım  
Tutunduğum dalım  
Canım, kanım, sol yanımsın…  
 
Gözlerinde sezdiğim  
Çakmak çakmak sevdam;  
Işıl ışıl bakanım  
Papatyalardan saçıma taçlar takanımsın…  
 
Yağmur tazeliğinde  
Topraktaki kokumsun  
Olumsuzluklardaki yokumsun…  
 
Seherimin serinliğindeki  
Pembe sevdam;  
Bu aşkın okulunu senle okudum  
Gönlümde bin bir renk dokudum  
Yeşildeki huzurum  
Mavideki nurum  
Sarım, tellerinde sevdamı çaldığım sazım  
Karalara yer bırakmayan beyazım…  
 
Yokluğunda sinemi kor ateşte dağlarım  
Varlığınla bezeli mor menekşe dağlarım  
 
Dağ kokulum, alım, balım  
Olmuyor işte olmuyor  
Sensiz şu sol yanım… 

Gülten ERTÜRK 
 
 
 
 
 

 

 

 

SETENAY ÇİÇEĞİ 

 
Psij’in kıyısı geceden sessiz 
Işıklar oynaşır bu ne ihtişam 
Çağıldayan suyun girdabında giz 
Su kuşları seker yorulur akşam  
 
Kadınca eğilir söğüt 
Dalları yemiş doğurur 
Hayal çoğaltır parmaklarından 
Bakışı düşlere akar 
Yıldızlar ki gözleri şua 
Ateşsiz kandiller yakar 
 
Baharın nefesi  
Isıtır teni 
Genleşir rüya 
Güneşe veda yakındır 
Ay doğar daha erken 
Belinden kırılan çiçek 
Soyunur diriliğinden 
 
Rahimsiz kadındır ırmak 
Gülü okşar ayaz 
Burada her vakit zambak 
Ölümlü beyaz 
 
Setenay bağlar yüreğine 
Issız akan ırmağı 
Yaşar üçüncü doğumda çiçek 
 
Ak saçlı bilge der “su can gibidir” 
Ölümler yeşertir düş yaprağında 
Hayata tutunur aktıkça nehir 
Setenay çiçeği nart toprağında 
 
Mehmet ÖZDEMİR 
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AĞLAMAK  
 
Bazen kederden 
Bazen sevinçten 
Sebep arayıp bulamadığımda hiçten 
Kaynayıp gelirse içten 
Ağlarım 
 
Değil ki bir bilmece 
Düşünüp dursam nice 
Nasıl haksa gülmece  
Ben de ağlarım ağlar 
 
Ne zaman 
Yalaka bir tebessüm 
Yapıştırmaya kalksam yüzüme 
Korumaya bin gayret yetmez 
Ters düşerim özüme 
Hıçkırık neferleri duruma hâkim 
Kudretli ama sakin 
Hücum eder gözüme 
Ağlarım 
 
Reva ise melalim 
Feleğe demem zalim 
Gülmüyorsa ikbalim 
Ben de ağlarım ağlar 
 
Bir çığlık bestelenir 
Suskunluğun şakağında 
Masumiyet çırpındıkça 
Uykunun batağında 
Tek notalık beste 
Gözlerimde yaş olur 
Yutkunurum çaresizliği 
Sindiremem ıssızlığı 
Bozmadan sessizliği 
Ağlarım 
 
Atılır kahkahalar 
Beni bir hüzün sarar 
İyi ki ağlamak var 
Ağlarım yine ağlar 
 
Ümran TOKMAK 

 
 

BİR GÜZELİN HÜZÜNLÜ DANSI 
 
Şeb-i yeldâya dalan o şuh Rakkase,  
Hüzünlü yıldızlar ikliminde,  
Kaç saat geçti habersiz,  
Goncagül gibi açılmış,  
Tüm ihtişamıyla,raksediyor  
aşıkların önünde.  
Beden dilini konuşturuyor,  
Sanki;  
 
-Mubtelâ olmuş gama,cism-i beden firarda  
-Efsane-i Leyli'yi aşıklara soruyor  
-Tanyeri ağarmıyor dili hala israrda  
-Hevesle asumân'ın doruğuna varıyor  
 
Kim anlatabilir ki Leyll' yi ona?  
Kim gönlünde böyle bir aşk duymuş ki?  
Anlatsın...  
Süzüyor hovardaları bir bir....  
Herkes kendisine baktığını zanneder.  
Acı bir tebessümle,  
Sanki;  
 
-Kapkara gözlerinden kara yaşlar süzülür  
-Kanatlanmış tülleri ufuklarda büzülür  
-Nihayet loş ışıkta mecnun yurdu gezilir  
-İçlenen kalpten yaşı ümidini kırıyor  
 
Hatıralar gelir aklına, o güzelin.  
Unutmuş muydu eski günlerini?  
Taptaze bi fidan iken kim koparmıştı?  
Kim yurdundan ayırmıştı kim?  
Sanki;  
 
-Bir çift elâ gözlünün tatlı sözüne kanmış  
-Yüreğini verdiği o genç alacak sanmış  
-Sönmüş bütün ümitler,boş hayallerde yanmış  
-Perişan bedenini ahuzârı sarıyor  
 
Verirler eline tatlıdan badeleri,  
Hovardaların yakında gelir sedaları.  
Rahatsızlık duyar sözlerinden  
Pınarlar boşalır gözlerinden  
Boncuk boncuk terler döker, bedenden.  
Sanki;  
-Cehennem olmuş her yer, kalmış hâra içinde  
-Bin parçaya bölünen gönlü yara içinde  
-O al yeşil yazmalar olmuş kara içinde  
-İç çekerek hışımla, bedenini sürüyor.  
 
Gözü dönmüş zenginlerin,  
Olurlar oyuncağı.  
Kim kurtarabilir onları kim?  
Herkes gibi onlarda masum doğmuşlardı.  
 
Melahat TEMUR 
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Yalnızlığım Çınlattı Kulaklarını  

yalnızlığım çınlattı kulaklarını  
kurşun gibi çöktü bulutların karası  
saldı üzerime tutsak mahkumunu  
kondu yüreğimin çeperine  
bir sızı saldı ki derince  
Süzüldü geldi ince ince  
Düğümlendi boğazım  
gardiyanın ellerinde  
 
yalnızlığım çınlattı kulaklarını  
Üşüdü yüreğim titrek bir mum gibi  
Rüzgarda savrulan çöldeki kum gibi  
Süzüldü yanaklardan yaş sicim gibi  
 
yalnızlığım çınlattı kulaklarını  
açık denizlere saldığım umutlarım vurdu sahile  
gelgitler mahkum etti emellerine  
akbabalar saldırdı senden kalan her şeye  
maviyi soldurdu karanlık eller  
topladığım yıldızları çaldılar koynumdan  
tozlu rüzgarları estirdiler üstüme  
 
yalnızlığım çınlattı kulaklarını  
Önce gökteki mavi kayboldu birden  
Sonra tozlu bir rüzgar esti her yerden  
Aradım sordum haber yok ki hiç yardan  
 
yalnızlığım çınlattı kulaklarını  
tılsımı değildi kelimeler sevinçlerimin  
anlatmıyordu avuç içinde saklı dileğimi  
ilk kez zühre doğmuyordu ilk akşamdan  
kara denizlerde boğuyordu sözcükler  
kemendini atıyordu boynuma soru işaretleri  
ünlem şaşırmıştı konacağı dalı  
kelimeler sürüklenip çarpıyordu kayalıklara  
tuz basmıyordu hiçbir söz  
kanayan yarama  
yalnızlığım çınlattı kulaklarını  
yetim cümleler sığındı limanıma  
senden bir şeyler getirdiler yanıma  
baktım kardeştiler bendeki anıma  
aldım kokladım gülüm kattım canıma  
 
yalnızlığım çınlattı kulaklarını  
Akdeniz sularına daldırdım kelimeleri  
yıldızlar altında beklettim geceler boyu  
güneşin doğuşunda serdim ufka  
kır çiçeklerinin dallarına astım her birini hece hece  
ve sana olan hasretim  
ve sana olan sevdam döküldü de dudaklarımdan  
her seferinde aciz kaldı kelimelerim 
 
Abdullah RAMAZAN 

 
 
 
 
 
 
 
ATAM EMANETİN GÜVENDE  
 
Karşısına alırken Türk gencini muhatap,  
Işıkları yakıyor bize o yüce hitap.  
Dost kim düşman kim tanı! Dinle yavrum Atanı!  
Gaflete, ihanete yenilip düşme bîtap!  
 
Neler çekti bu millet nice hain közünden  
Tecrübeyle sabittir, ödün verme sözünden  
Başarıya giden yol birlik, azim ülküsü  
Belâların daveti ümitsizlik yüzünden  
 
Atam sen rahat uyu! Emanetin güvende.  
Göz diken varsa eğer; şunu bilsin bir kere!  
Bu millet;  
Yumuşak başlı ama uysal koyun değildir  
Türk'ün izanı yüce, asla seyir değildir!  
 
Aydınlık, uygar yoldaki millet,  
“Atam izindeyiz” diyor sadâkatle gönülden  
Hangi gücün silahı üstün,  
Bıraktığın değerden?  
 
On dokuz mayıs; bin doksan birinci olsa da,  
Türk gençliği uyumaz!  
Yanılır; ”uyur” diyenler varsa!  
Hıyânete nisyansı bir tuzak!  
Titretir şer güçleri  
Hayal kırıklığına uğratarak  
 
Bu millet kimden aldı asil soyunu?  
Değiştiremez hiç bir güç  
Onun güzel huyunu...!  
 
Asuman Soydan ATASAYAR 
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Bir güzel gördüm Toros Dağında 

Bir güzel gördüm Toros Dağında  
Ne sarı sarı ne gözler mavi...  
 
Kaşları kara gözleri de...  
Elma yanak  
Kiraz dudak  
Ne güzellik kaygısı ne giyim kuşam  
Mor güllerine sevinirdi şalvarının  
Bir de  
Lastik pabucunun yeniliğine...  
 
Yanıyor ayaklar ah, yanıyor...  
Çıplak toprağa bassa yanan yüreği  
Ya kazma yarası elleri...  
Kalsa evde... Bir kalabilse;  
Sürerdi vazelin, yakardı kına eline  
Geçerdi ağrısı, dinerdi yarası  
Bir tek günü olaydı nola, kendisinin  
Bir tek günü...  
 
Kızıyor içten içe kaynanasına  
Yolluyor ya dağa, oduna, tarlaya  
Yetmedi çobanda oldu davara  
Bir de  
Yakmıyordu ellerine kına,  
Yakamıyordu...  
 
Giderdi kaynana da tarlaya  
O büyüktü gitmeliydi, düşünmeliydi geçimi  
Yoktu zaten başka derdi, tarladan başka...  
Olsaydı anlatırdı  
Anlatmadı...  
 
Anlatsaydı, azda olsa anlatabilseydi  
Gelin dökseydi dertlerini, dili konuşsaydı  
gözyaşının yerine...  
Sustu, sustu...  
Dertlerine yandı kendi kendine…  
 
Olmamıştı çocuğu  
Kocası kesmişti cezasını bir ömürlük  
 
Hüzün yumak olmuş, bağlamış dili  
Yüreği ağlıyor, gözünde seli  
Yârine sarılmış yabanın gülü  
Dağlar derman olmaz kucak sunalı  
 
Bulmuştu gurbette bir sarı saçlı, kaşı kalem  
Giyindiği yakışan  

Gönderirlerdi mutluluk resimlerinden arkasına 
yazılmış bir tek selam,  
 
Kocasına doğurmuştu oğlan...  
 
Yavan etmiş tatlı aşı boş beşik  
Ağıtı ninnidir, ciğeri deşik  
Ar eder doğrulmaz, başı hep düşük  
Dağlar derman olmaz ocak kumalı  
 
Ah! Anlatsaydı derdini bir defacık  
Aşk ateşinde nasıl yandığını, ciğerini anlatsaydı  
Dil verseydi kaynanasına...  
 
Eğip kafasını çalışır... Bir de yemeğini yerdi  
Bürgüsünün ucuna akan terini silerek  
Çalışır, çalışırlardı  
bir de konuşsalardı...  
.../...  
Dermansız yaralar, kadınım ağla  
Yârin merhem olmaz, bir çaput bağla  
Dinmezse yaralar ateşle dağla  
Dağlar derman olmaz ciğer kamalı  
 
Bu kara yazgıyı nasıl kırmalı?  
.../...  
Bir güzel gördüm Toros Dağında  
Ne saçları sarı ne gözler mavi...  
 
Rahime KAYA 

 

 

------------------------------------------------------ 
Garip:-Şairanelik, edebi sanatlar(başta 
mecaz) şiirde kullanılmamalıdır.  
 
Gülce:-Edebiyat öncelikle edep'ten 
kaynaklanır ve edebi sanatların, 
şairaneliğin şiir de kullanılıp 
kullanılmaması tamamen şaire kalmış bir 
olaydır. Edebi sanatları asla yok 
sayamayız. Söz sultanı şiiri nakışlamak, 
güzelden güzeli, daha güzeli sunmaya 
çalışmak şairin temel görevi olmalıdır. 
Bunu derken de, baştan sona, sanatkârane 
olunsun demiyor, şiirin yapısı ve şairin 
bakışına bağlı bir durum olarak kabul 
ediyoruz. 
 
----------------------------------------------- 
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OZAN’IM 
......özgür iradenin sesi ozanlarımıza ithafımdır...  

 
Asırlar ötesinden günümüze gelen ses  
Sazını halktan alır " ben halk’ ım " der, ozanım!  
Onun anladığını anlaya/bilmez herkes  
Sözünü halktan alır " ben halk’ ım " der, ozanım!  
----sözdür onun taşları  
-----sazda ki nem yaşları  
------- çatıldıkça kaşları  
---------nazıma seslenirim;  
----------“ sen halk’ ımsın ” ozanım…  
 
Güzel Anadolu’mun yedi iklim köşesi  
Cana can’ları katar ozanların nefesi.  
Bin bir çiçekle dolu soylu gönül bahçesi  
Özünü halktan alır " ben halk’ ım " der, ozanım!  
----otağı Anadolu  
-----sevgiden geçer yolu  
-------her çiçekten balıyla  
---------özüme seslenirim;  
----------- “ sen halk’ımsın “ ozanım…  
 
Aşk od’uyla yanarken gönlünün mabedinde  
Bir avuç kara hasret kızıl lavlar, derinde  
Gönlüne kanat takıp sıla/gurbet elinde  
Közünü halktan alır " ben halk’ ım " der, ozanım!  
----hak için halkı için  
------küllerinden doğan o  
--------arş-ı âlâyı gezip  
----------yağmur olup yağan o  
-----------bazıma seslenirim;  
------------ “ sen halk’ ımsın” ozanım…  
 
Yağlı ilmek boynunda yürür mahşer yerine  
Yiğitçe duruşuyla benzer gönül erine  
Ozanlık bir çınardır, kök salar en derine  
Düzünü halktan alır " ben halkım " der, ozanım!  
----yaradan’ dan ötürü yaratılan’ a meyli  
------dik durana sözü yok, demez ki boynun eğri  
--------türlü türlü renklerin nakışındaki doğru  
----------bezime seslenirim;  
---------- “ sen halk’ ımsın” ozanım…  
 
Aşk adına içerken al kadehten badeyi  
Meşakkatli bu yolda kim uzatmış vadeyi  
Refika’m der, ozanlar tercih eder sadeyi  
Dozunu halktan alır " ben halk’ ım" der, ozanım!  
----içtin doluyu aşkın  
-----yürüdün yolu taştın  
-------bir hırka yalın ayak, coştun  
---------ozanım coştun, karıştın  
-----------yıldızlara…  
 
Refika DOĞAN 

 

 

SANMA  
 
Bir gün,  
Bir gün,  
Başın düşerse dara,  
Çareyi önce kendinde ara,  
Sana uzak değil,  
Çok yakın,  
Bil ki o sana,  
İnan ki, inan ki o sana,  
Senden de yakın.  
Duayı dilinden, düşürme sakın.  
 
Yol onun yön onun, hep ona çıkar,  
Bir bak şu kâinata, ne yöne akar,  
Uyma sen şeytana, günaha sokar,  
Yaptığın düalar varmıyor sanma.  
 
Sus,  
Sus da dinle,  
Tut da dilini,  
Dilim dilim eder,  
Sonra dilini,  
Dizgin vur çenene,  
Düşmesin sakın,  
Sonra bir dostun kırar kalbini,  
Duayı dilinden, düşürme sakın.  
 
Ne işlersen işle, türlü mekânda,  
Günah ya da sevap, yazar o anda,  
“ Ettiğin tövbeyi, bozmuş olsan da,”  
Hayrın sevabını, vermiyor sanma.  
 
Ali GÖZÜTOK 

------------------------------------------------------------------ 

Garip:-Soyut, hayale dayalı temalar 
yerine, sade vatandaşın günlük ekmek 
derdi gibi temalar seçilmelidir. 

 
Gülce:-Soyut da, somut da, hepsi şiirin 
birer gül bahçesidir. Günlük derdler, ülke 
sorunları elbette konumuz olacaktır. Ama, 
"Yaradılanı severim, Yaradan’dan ötürü" 
anlayışıyla yeni Yunusca bakışlara ve 
söylemlere de açık olacağız ve bunları 
geliştirmeye de talibiz. 
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MAHŞER 
 
Düşündüler…  
 
Aslan yaşlanmış,  
Yaralı ve yorgun,  
Toparlanmadan,  
Toplanıp,  
Saldırmalı.  
 
Öyle de yaptılar…  
 
İngiliz’i, Fransız’ı,  
Sırtlanların en amansızı.  
Avustralyalı,  
Yeni Zelandalı.  
Hindu’su, özentisi,  
Karınlarına vurmada ayaklar,  
Gayret vermede üzengisi.  
 
Yaralıya bilenen diş, sırtlan dişidir  
Ve her zaman liderleri dişidir.  
 
Stratejileri vardı…  
 
Kolay olacak diyorlardı,  
Kolay olacak  
Gemiler boğazdan geçip,  
İstanbul’da duracak  
Bunu gören Türkler  
Derhal teslim olacak.  
 
Bir çırpıda boğazdan, seğirtti hülyalarda,  
İstanbul’u çok kolay kuşattı rüyalarda,  
Seyit onbaşı dürtüp, ayılttı deryalarda.  
Lafla ekin biçilmez, Çanakkale geçilmez.  
 
Gerçi,  
Güçte oran yoktu,  
Lakin  
Yürekte de öyle.  
 
İlk günden ölüm tükürdü medeniyet…  
 
Elli kiloluk Mehmet,  
Tonlarca kurşun yuttu.  
Sağ kalanlar siperde,  
Öfkesini uyuttu.  
 
Sustu tabyalar…  
 
Yüklendiler boğaza,  

Sevinçle müttefikler.  
Gürledi suskun toplar,  
Çaktı eski tüfekler.  
Yeniden,  
Yeniden çekildi tetikler.  
Ve…  
Gerçek oldu,  
Nusret’le desteklenen,  
Seyit’in umutları.  
Düşman, nihayet anladı,  
Tozlanacaktı botları.  
 
Selam durup Mehmet’e, dost olan geçer tabi  
Zalimler, hayâsızlar elbette boylar dibi.  
Çanakkale boğazı, küffar boğazı gibi,  
Her lokmaya açılmaz, Çanakkale geçilmez  
 
Hünkâr,  
Başa,  
Paşa yaptı Liman’ı.  
O da ilk iş,  
Terk etti kıyıları, limanı.  
Gelibolu’nun içlerine  
Çekildi, şanlı ordu.  
Birer avuç gönüllü  
Küçük koylarda durdu.  
Yahya çavuş ve Mehmet’ler,  
Siperlere gizlendi.  
Gülle yağdı, tepeler  
Üstlerine düzlendi.  
Daha sonra bir gemi,  
Karaya alın çaktı,  
Yırtılan pis karnından,  
Binlerce asker aktı.  
 
Yahya ve askerleri Ertuğrul’da durdular,  
Cephaneleri kadar İngiliz’i vurdular.  
Her mermiye bir ceset, bu ne sırdır? Sordular.  
“Beyt-ül mal bu saçılmaz, Çanakkale geçilmez”  
 
Altmış dört şehit,  
Binlerce ceset,  
Bir avuç can, bir tufan önünde set.  
 
Bir tarafta;  
“hadi oğul hadi git, ya gazi ol ya şehit”  
Diyen anaların evlatları.  
Diğer yanda,  
Maceraperest,  
Modern dünya cellâtları.  
 
Dünyanın karşısına dikildi, üç er, beş er,  
Demir, çeliğe karşı etten, kemikten beşer.  
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Allâhu ekber deyip, vurdular, üçer, beşer.  
Azrail’den kaçılmaz, Çanakkale geçilmez  
 
Binlerce kayıp verip,  
Kıyılara tutundular,  
Türkler teslim olacak,  
Dediler avundular.  
Seddülbahir, Kilitbahir,  
Kanlı sırt, Bomba sırtı,  
Kireç tepe, Alçı tepe,  
Arı burnu, Anafartalar,  
Bilinir oldu her dilde.  
Kan tadı bıraktı,  
Söyleyen dilde.  
 
Kum torbalar dağıldı, şühedadan siperler.  
Tüfekten çok, top ile parçalandı neferler.  
Toprak, su ve havaya karıştı şehit erler.  
Sular kanlı, içilmez, Çanakkale geçilmez.  
 
Siperler yıkıldıkça  
Daha dik oldu başları  
Çoğunun susuzluğuna  
Yetişti gözyaşları.  
Kimi idrar içti kimi kan.  
Derelerden akan,  
Bayrak rengi asalet.  
Solunansa,  
Bir oksijen, bir kurşun,  
Bir oksijen, bir kurşun.  
 
Orantısız rakipten, kat kat daha beteri,  
Genç bedenleri sağdı, amansız dizanteri.  
Çoğu tetik çekmeden, döktüler ecel teri.  
Aş sinekten seçilmez, Çanakkale geçilmez.  
 
Gerçek…  
 
Kale yıkıldı,  
Çanak kan doldu,  
Ay baktı, burkuldu.  
Yıldız ürktü, aya sokuldu.  
Görüntü, kana nakşoldu,  
Bir bayrak, al bayrak  
Böyle doğdu.  
 
Fetihten kalma öfke, sağdı Çanakkale’de,  
Lakin yılanı Mehmet, boğdu Çanakkale’de.  
Bir bayrak ve bir lider, doğdu Çanakkale’de.  
Çanakkale geçilmez, Çanakkale geçilmez.  
 
Kan aktı, ölüm aktı,  
Ruhlar yerine varmadan,  

Yeni canlar cepheye aktı.  
Ne can alan, almaktan,  
Ne de veren, vermekten bıktı.  
Nihayet,  
Demir, çelik def olup gitti.  
 
Sanmayın ki savaş bitti…  
 
Yıllar sonra Atatürk’ün hitabı,  
Barışı inşa etti.  
“Bu topraklarda kanlarını döken kahramanlar,  
Mazimize değer katıyorsunuz.  
Huzur ve barış içinde uyuyunuz,  
Çünkü Mehmetçik ile yatıyorsunuz”  
Ve analarına,  
“gözyaşlarınızı dindiriniz,  
Onlar artık bizim evlatlarımız  
Bağrımızda yatıyorlar,  
Bunu içinize sindiriniz”  
 
Kurt kurda şerlik eder, etmez koyun koyuna.  
Anzaklarla yatıyor, Mehmet koyun koyuna  
Şerlik eden kurtların, umutlarını Mevla’m,  
Sonsuza kadar gömdü, bak Ertuğrul koyuna. 
 
İhsan ERTEM 
------------------------------------------------------
Garip:-Konunun bayağısı yoktur, 
ancak, işleyişte bayağılık olmalıdır. 
 
Gülce:-Hareketimiz, şiirin bayağılaştırılmasına 
karşı bir harekettir. İnsanı en yüce ve saygın bir 
varlık olarak kabul etmektedir. İşleyişte sadelik ve 
samimiyet elbette önemlidir işleyişte fotoğraf 
sanatından söz sanatı şiirin farkı ortaya konulmalı 
ve böylece, bayağılık sınırsız olmamalı, şair, 
kendine ve şiirine saygı duymalı ve seviyesiz, 
gayr-i ahlâkî durumlara düşmekten mümkünse 
kaçınmalıdır. 
 
Garip:-En çok da; yaşama sevinci, 
tabiat sevgisi, çocukluğa dönüş, ölüm, 
insan sevgisi, aşk temaları işlenmelidir.  

 
Gülce:-Şiiri tematik sınırlamalarla çerçevelemek 
yanlıştır. Şiir makam, mevki, yer, zaman vb 
sınırlar kabul etmeyen bir sanattır. Şairin kalemi, 
yukarıdan beri önerdiklerimizin dışında, özgür 
olmalıdır. 
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YUNUS(a.s)’un KISSASI(1)’DEN 

…… Yunus denize konulmuş,  
........ Büyük balık onu yutmuş.  
…………. Deniz müthiş fırtınalı,  
…………. Gece ise dağdağalı,  
………………… Karanlık iğneli beşik,  
…………………. Ümitler her yönden kesik.  
…………………………. İşte bu vaziyetteyken,  
…………………………. Sebepler tükenmiş iken.  
Yunus, “La ilahe illa ente suphaneke inni  
Küntü min ez-zalimin” (*) der ve eder tevbesini.  
 
(*) Yok Senden başka ilah.  
Tenzih ederim Seni  
Her türlü noksanlıktan.  
Gerçekten kendine ben  
Oldum zulmedenlerden.  
 
İşte bu yalvarıştır ki çok süratli bir biçimde  
Onu kurtaran vesile oluverir an içinde.  
Bu duanın büyük sırrı şudur ki: O vaziyette,  
Tüm sebepler bütünüyle suskunlaştı şe’niyette.  
Çünkü o halinden onu kurtaracak öyle bir Zat  
Lazım ki, onun emrine boyun eğsin tüm mevcudat.  
…………. Denizde tüm balıklara  
…………. Ve bütün o deryalara,  
……………………… Hem karanlık gecelere,  
…………………….... Ve hem de bütün göklere,  
Hükmünü geçirtebilsin. Çünkü onun aleyhinde,  
…… Gece,  
………… deniz,  
……………… ve de balık,  
…………………… sanki bir mahşer deminde.  
Üçünü birden emrine itaatkâr eden bir Zat,  
Onu salimen sahile çıkarabilir o saat.  
Eğer bütün bir halk onun hizmetkâr ve yardımcısı  
Olsalardı da olmazdı beş paralık bir faydası.  
Demek ki, tüm sebeplerin hiçbir tesiri olamaz,  
Tüm Sebepler Sahibinden başka bir melce bulunmaz,  
Aynelyakin gördüğünden bunu, sırr-ı Ehadiyet  
Tevhid nurunun içinde geliştiği için elbet,  
 
Şu münacat aniden  
…………………… geceyi,  
………………………… hem denizi de  
Balıkla  
……… hepsini birden etti emrine amade. 
................................................... 
 
Ali OSKAN 

YEDİ TEPELİ ŞEHRE 
 
yedi tepeli şehre  
düşleri döşediğim  
gelirim kısa süre  
yüreğim taşıdığım  
       birdenbire  
       torbadan düşer gibi  
       seni düşünmez iken  
       geliverdin önüme  
gitmez bitmez  
gönlündeyken  
çekip gidemezsin  
diyemedim de gitti  
       üçüncü gelişimsin  
       dahası güzelimsin  
       dünyada özelimsin  
       düşünde yaşadığım  
yedi tepeli şehir sensiz  
taşıyacak yollarında beni  
gizeminde yutacak  
anıları kalacak şimdi  
       candan öte  
       can olacaksan  
       seveceğim seni hep  
       istanbulum  
sende canı bulduğum  
düşlerine dolduğum  
sararıp ta solduğum  
sevdamla dişediğim  
 
nasıl terk ederim seni  
bu kadar kolay mı  
çözüm olsaydı  
arkama bakmazdım hiç  

itelemeden yürü  
yan yana kıyı boyu  
feryat etmeden martılar  
çıkalım eve doğru  
       kapanırken arası  
       açılmakta yarası  
       kaçırmada sırası  
       belime kuşandığım  
 
uzun uzadıya  
bekledim seni öylesine  
can durasıya kal  
sonrası allah kerim  
       ozan efe istanbul  
       ara ki bir daha bul  
       sevdasındaysa tombul  
       yarasın kaşıdığım 
 
Ramazan EFE 
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AŞIK OL DA 
 
Gülüşlerin bana bahar getirir  
Sensizlik ölümdür hayat bitirir  
Hasta eder yatak ile yatırır  
Aşık ol da seni olda göreyim  
 
Belki sende tutuldun  
Güneş ile ay gibi  
Benim gibi aşkı için şaşanını  
Bütün bentleri yıkıp  
taşanını görmedin.  
Seher vakti güneş olur doğarım  
Yağmur gibi çisil çisil yağarım  
Sensin mavi boncuk sensin uğurum  
Aşık olda seni olda göreyim  
 
Ayakların yerden  
Aklın serden geçer mi sevmiş olsa  
İnsan sevdiğinden  
ilelebet vazgeçer mi  
 
Mevlüde DEMİR 

 

------------------------------------------------------------------ 

Garip:-Aydınlara değil, şiir, halka 
yönelmelidir.  

 
Gülce:-"Şiir, aydınlara değil, halka 
yönelmelidir "diyerek yola çıkanlar, 
sonunda, gördüler ki, halktan 
kopuk, sadece kendini düşünen, 
kendini aydın sanan, soyut ve 
anlamsızlık kıskacında deli 
gömlekleri giyinmiş şair tipini 
doğurdular. Doğurdular zira, halka 
gidiş, halkın dili, dini, töresi, 
yaşama motifi, moral değerleri ve 
mazisiyle, ufuk çizgisiyle uyumlu 
olmalıydı. Gülce, işte bu uyumu 
yakalama sevdasındadır. Bu 
sebeple, şiir, çöpçüsünden 
profesörüne varıncaya kadar, 
ayırmadan, bölmeden bu halkın 
hepsini kucaklamalıdır. 

 
 
Esiyor Başımda Kavak Yelleri  
 
Esiyor başımda kavak yelleri  
Ebemkuşağında gördüm alları  
Şerbet, şeker, bala değmiş dilleri  
Pulun oldum, sözlerinde güzelim  
..........aşkın girdabına düşmüşüm  
.............kuşların yavruları için  
...............gagasındaki damla suda canım  
.................sevdan beni del-eyledi  
 
Eğildim öpmeye elma yanaktan  
Ab-ı hayat diye kiraz dudaktan  
Korktum inan, kirpikteki şu oktan  
Kulun oldum, gözlerinde güzelim  
..........Kula kul olmazdım ama  
.............Sevmişim yürekten  
................Gönül kapımı sen zorladın  
 
Elinden tutup da girsem koluna  
Abdal oldum yanağının alına  
Sarmadan belini serdin yoluna  
Çulun oldum, tozlarında güzelim  
..........Her kapıya serilmezdim  
.............Eşiğine serdin beni  
...............Her gelene sürdün beni  
 
En anlamlı gülücükler saçtığın  
Ebedi gönlüme kanat açtığın  
Görmeden halimi gelip geçtiğin  
Yolun oldum, izlerinde güzelim  
..........Her bastıkça  
.............Kaldırırsın tozlarımı  
...............Yetmez mi ki  
.................kaybedersin izlerimi  
 
Ekildin gönlüme tohumlar gibi  
Öbek, öbek bittin, kök saldı dibi  
Kırmadan Yiğit'i sensin sahibi  
Dolun oldum, güzlerinde güzelim  
..........Döktün yaprağımı  
............Sen çevirdin gazele  
..............Tutulmuşum bir kez  
................Senin gibi güzele  
 
Harun YİĞİT 
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SEN HATEMÜ’L ENBİYASIN  
 
Yaratılmış ol kâinat her zerre hayran sana  
Salât-u selâmlar olsun ömrümce her an sana.  
“Levlake levlak” buyurdu Cenab-ı Rahman sana  
Sen Habib-i Kibriyasın Ya Muhammed Mustafa.  
 
Güle damlar  
Kafestir güle dam’lar  
Her bülbülün gözyaşı  
Seherde güle damlar.  
 
Ayağına yüzler sürer, nice yüz bin felekler  
Senin arkanda saf tutar, mukarrebun melekler.  
“Dile” denince Mi’raçta “ümmet” olur dilekler  
Ümmetine âşinasın Ya Muhammed Mustafa.  
 
Gül desen  
Güle benzer gül desen  
Güller güzel kokmaz mı?  
Açılan her gülde sen.  
 
Zatından şefaat diler yüz yirmi dört bin enbiya  
Devam eden mucizendir nice milyon evliya.  
Hatırlısın sözün geçer şemse, yıldıza, aya  
Sen Hatemü’l Enbiyasın Ya Muhammed Mustafa  
 
Güle ser  
Gülü topla güle ser  
İsmini bir kez ansam  
Gönlümde bin gül eser.  
 
EKREM YALBUZ 

------------------------------------------------------------------ 

BEŞ HECECİLER :Aruzu bırakıp Hece' ye 
yönelmişlerdir. 

 
GÜLCE: Aruz da, Hece de, Serbest de 
bizim diyen bir anlayışla vezin meselesine 
yaklaşmış, her üçünü hem ayrı ayrı, hem 
de bir arada bir şiir bünyesinde rahatlıkla 
değerlendirmektedir. Vezin, kalıp, ölçü; 
bunlar birer vasıtadır. Vasıta(araç)lar, 
amaç olmamalı, ancak, yeni nefes alanları 
için, şiirin yükselişi için de yeni gövde ve 
şekiller de denenmelidir. 

 

 
 

 
SEN GELİNCE AKLIMA 
 
Rüyâlarımı süsleyen sen  
Gönlüme düşersin ya aniden  
...Gökkuşağına  
.....Astım salıncağımı  
Ufuklara her yükselişimde  
Yokluğun doldu içime yar  
Seni aradığım  
Her yerde hasretin var  
 
Sensiz ya  
Yalın ayak düşlerim  
Hasreti ilmek ilmek  
Bulutlara işlerim  
………………….Sen gelince aklıma  
………………Tane tane avuçlarıma  
…………..İnci saçar gözlerim  
……….Sen gelince aklıma  
…….Çocuksu bakışlarımda  
.....Kaybolmanı isterim  
Ah yar dertli zaman çaresiz yorgun  
Yokluğun pareler umutlar vurgun  
Küskün anılarım bakışlar durgun  
Bu hasret bitmiyor özledim seni  
…..Sen gelince aklıma  
……..Gölgene yaslanırım yar  
..............Sanki şu kalbimin acelesi var  
................Halbuki gitmek istediği yer  
...................Küçük bir beşik dar mı dar  
Küskünüm feleğe zalim mi zalim  
Hasretine düştüm yok ki mecalim  
Sensiz yaşamaktan kalmadı halim  
…………………Bu hasret bitmiyor özledim seni  
………………Avuç alırımı çevirince semaya  
.................Bulutlar oynar yerinden  
……….Güneş acır boynu bükük halime  
.......Doğmak ister üstüme  
...Göz yaşlarım denk  
Amansız zamansız çağlayan sele , 
Ben sana hasret  
Yaşadım yar varlığında bile  
Saçlarım rüzgarda savrulsa bir an  
İpek saçlım derdin aklımda heran  
Şu çileye yürek dayanır mı can  
…………………Bu hasret bitmiyor özledim seni  
……………..Sen gelince aklıma aklım şaşıyor  
...............Yüreğim üşüyor  
.....Göz kapaklarım düşüyor  
..Kanayan sol yanımı  
...Sevdiğim bir tanem  
....Çaresi buysa eğer  
.....Veririm veririm al canımı  
Ben halâ seni beklediğim yerdeyim 
 
Fatma KALKAN 
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SENDE KALDIM ANTALYA 
 
Kepez üstünden göz süzdüm sana ilk  
İlk anda başladı bu sevgililik  
 
Tanrım diyebildim,.  
Ve seninle yaşlanabilmeyi diledim.  
Sonra süzüldüm tenhalarına,  
Hayran hayran dolaştım  
Mecnun gözlerimle..  
Fark etmiştin ki beni  
Kabarmıştı kolların,  
O an duydum,  
Turunç çiçeklerinin  
Ve ıhlamurların rayihalarını,  
Tütüyordu koltuk altlarından.  
 
Memleket kokusu bu imiş meğer  
Bir ciğerlik hava bir ömre değer  
 
O zamanlar  
Trafik kargaşasını  
Filmlerde gören  
Mutlu insanlar yaşıyordu seninle.  
Caddeleri,  
Yağmurlar yıkıyor  
Rüzgârlar kurutuyordu.  
Tabiri caiz ise bal dök yala.  
Yaşama sevinci soluyordu insanlar.  
 
Su satın almaksa, boşa zahmetti  
Yağmurun sendeki adı rahmetti  
 
Işıklar Adriyan kapısını aydınlatıyor,  
Kale kapısını  
Yeni gelenler bekliyordu.  
İlahi nurlar saçan,  
Bir kandil fitili gibi  
Döne döne yükseliyordu,  
Yivli minare.  
Ve zamanı hatırlatıyordu solundaki taş kule.  
                   Tarihi yaşatmak kâr kalmış sana  
                   Ömür bahşediyor, bakan insana  
Cumhuriyet meydanından  
Utana sıkıla,  
Uzanıp bakmıştım kale içine.  
Binlerce yıllık, mahremiyetine göz değirmiştim.  
İçimden hep böyle kalmanı geçirmiştim.  
Tüccar kafalı işletmeler yoktu henüz  
Tophanede çay içiliyordu,  
Gam keder atılıyordu Akdeniz’e.  
 

Kadın yarından seyre dalmıştım,  
Akdeniz solumuştu yüzüme  
Nefes nefes senin olmuştum,  
Yurdum olmuştun.  
 
Huzuru ilk sende buldum inan ki!  
Göbeğim bağrına gömülmüş sanki  
 
Gönlümde keyf halk edilmemişti henüz  
Ve sen birlikteydin denizle.  
Deniz hoşnuttu ki senden,  
Bozdurmuştu hazinelerini.  
Altınlarını kum edip,  
Lara’da sermişti ayaklar altına.  
Nadide taşlarından,  
Gerdanlık yapmıştı Konyaaltı’na.  
Ve sen Falezlerini,  
Taç etmiştin onun başı üzerine  
Akdeniz tacına çarpa çarpa arınıyordu  
Öfkesinden, kibrinden, kirinden  
               Altmış sene önce der Akıltopu  
               Benim yirmi yılcık bak hepi topu  
Zaman her derde devadır derler  
Bak sana dert oldu akan zaman  
Huzur çekildi caddelerinden  
Kargaşaya kaldı Meydan  
Yağmurlar arıtamaz oldu  
Yaban el artıklarını  
Rüzgârlarsa giremiyor içerine  
Rüzgâr perdelerinden.  
Kokuları çekildi  
Turunçların, ıhlamurların  
Şimdi can derdine düştüler.  
 
Hey! gece dağıtıp gündüz uyuyan (lar)  
Nerede gönüllü yeşil boyayan (lar)  
 
Mavi bayrağının altına  
Hoyratça demir attı dev gemiler  
Rüzgâr denizden esince  
Sintineyle tanıştı  
Kıyıda yüzen acemiler.  
Senin eşsiz tacını  
Uyduruk betonlarla,  
Sözüm ona süslediler…  
Rantçı emmiler.  
 
Bu ne hal Antalya’m  
Söyle bu ne hal ? 
Mazideki seni al gönlümden al  
Ne olur Antalya’m bari böyle kal. 
 
İhsan ERTEM 
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DELİ GÖNLÜM YETER ARTIK 
 
Deli gönlüm yeter artık sona erdir uykunu 
Hüsran sende, zarar sende görmez misin soygunu 
Bir gün gelir derler hadi oku kendi öykünü 
.................O zaman halin ne olacak? 
.....................Avukatın da olmayacaktır 
.........................Hükmünü kendin vereceksin 
 
Hesap vakti, dehşet anı her mükellef zordadır 
Son pişmanlık faydasızdır, çekidüzen burdadır 
Zerre kadar iyi, kötü her ne varsa ordadır 
.................O zaman halin ne olacak? 
.....................Avukatın da olmayacaktır 
.........................Hükmünü kendin vereceksin 
 
Kendine dön Hak’ka yönel fikret vakit buldukça 
Dönmek mümkün, tövbe mümkün can bedende oldukça 
Sonun vahim, gidiş müthiş bu ahvalde kaldıkça 
.................O zaman halin ne olacak? 
.....................Avukatın da olmayacaktır 
.........................Hükmünü kendin vereceksin 
 
Der Mikdati ben kendime neden edeyim zulüm 
Bu dünyada rahat yoksa düğün olmalı ölüm 
Ebediyyen yazık olur eğer şaşarsa yolum 
.................O zaman halin ne olacak? 
.....................Avukatın da olmayacaktır 
.........................Hükmünü kendin vereceksin 
 
 
Mikdat BAL 

------------------------------------------------------------------ 

 
BEŞ HECECİLER : Anadolu'yu ve vasat 
insan tipini şiire soktular.  
 
GÜLCE : Anadolu sevdalısı olan şairlerin 
bir araya geldiği bir edebi anlayış olan 
GÜLCE, Anadolu insanını vasat, üstün, elit 
vb olarak asla ayırmayan; bu yurt , bu 
bayrak benimdir diyen herkesi, mesleği, 
mevkisi, işi ne olursa olsun; sarıp 
sarmalayan ve onun derdini, neşesini, 
özlemini, duygu ve düşüncelerini, düş ve 
hayallerini nakış nakış işleyen bir anlayışa 
sahiptir. 
 
 
 
 

 
 
KAR TANELERİ ve BİZ  
 
Kar taneleri,  
Gökyüzünden süzülerek inerler.  
Nazlı nazlı, edalı  
Yüzü yolda, geçimli gelin gibi.  
Ne nefret, ne kin aralarında,  
Ne iteleme, ne çelme.  
Acaba ne söylemek isterler  
Gökyüzünden süzülen  
Kar taneleri…  
 
Aynı yöne yolcu hepsi  
Hedef aynı, tavır belli  
Örnek alsak mı acaba  
Hem saygılı, yüzü yollu.  
 
Kar taneleri,  
Gökyüzünden süzülerek inerler.  
Biri diğerine benzemez asla.  
Ayrı duruş, ayrı sima.  
Ne kadar da bize benzerler.  
Kimi tek tek,  
Kimi öbek öbek, imece  
Acaba ne söylemek isterler  
Gökyüzünden süzülen  
Kar taneleri  
 
Her birinde ayrı sima  
Gören göze düşün diyor.  
Tefekküre dalmaz isen  
Sonra zordur işin diyor.  
 
Kar taneleri,  
Gökyüzünden süzülerek inerler.  
Birleşerek güçlenirler çığ gibi.  
Tipi gibi, boran gibi, dağ gibi  
Çığ olur devirirler  
Tipi olup savururlar..  
Bazen tüm çareleri çaresiz bırakıp  
Geçit vermez yol olurlar.  
Nice Koçyiğitleri saklayarak bağrında  
Ferman olur, dil olurlar.  
Acaba ne söylemek isterler  
Gökyüzünden süzülen  
Kar taneleri…  
 
Birlikten hep dirlik doğar.  
İki elinse sesi var.  
Rabbim akıl vermiş amma  
Niçin olmadık kar kadar?  
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Kar taneleri,  
Gökyüzünden süzülerek inerler.  
İnanmayan izlesin,  
Gökyüzünü gözlesin.  
Buhar olur çıkar göğe  
Gökten döner yeryüzüne,  
Ne kadar da bize benzerler.  
Topraktan gelen insan  
Toprağa döner gibi,  
Bu yolculuk hep sürer  
Mecburi sefer gibi.  
Anlamayana seyirlik masal  
Görebilen gözlere sayfa sayfa ders olur.  
Ne çok şey anlatırlar  
Gökyüzünden süzülen  
Kar taneleri…  
 
- Bakmasını bilen göze  
- Her zerrede ibret yok mu?  
- Umulur ki anlaşıla,  
- Bir de kar anlatsa çok mu?  
 
Teknoloji güçlü elbet  
İnsanın da bir gücü var.  
Görüldü ki yetmez bunlar  
Olabildik mi kar kadar.  
 
Kenetlenip birleşelim  
Sarsamasın bizi rüzgâr.  
Yaradan’ın izni ile  
Gücümüz olsun kar kadar  
 
İşte sözün en kısası,  
Gücümüz cürümümüz kadar  
 
ZÜBEYDE GÖKBULUT 
 
------------------------------------------------------ 
 
BEŞ HECECİLER:Memleket sevgisi, yurt 
güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, 
işledikleri başlıca konulardır.  
 
GÜLCE : Memleket sevgisi, yurt 
güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik dahil 
olmak üzere, Türk Halk Edebiyatı, Divan 
Edebiyatı ve Milli Edebiyat'ın konuları 
arasında ayırım gözetmeden benimseyen, 
yeni, çağın sancılı konularını da şiire konu 
eden bir anlayışa sahiptir. 
 
 
 

 

SETENAY GUAŞE 

Nigar Ağaoğlu'na  
 
I  
 
Setenay  
Ulu dağların soylu kızı  
Eteklerinde ikincil dağlar uyur  
Görkemli masalların perçeminde  
Devlerin uykusu yok  
 
Kartallara gökyüzüdür  
Aslanlara mekân  
Kafkas karlı dağların en parlak  
En yalnız yıldızı  
 
Setenay  
Doğurur tarih  
Doyurur sonsuzu parmaklarından  
 
Çağıl çağıldır Kuban  
Beyaz iplik gibi akar gider sonsuza  
Yalınca bir sevdadır Kuban  
Geniş omuzlarıyla akışı kadınca  
Memeleri süt emzirir yada yabana  
Ölümler çoğaltır çağlar boyu  
Yağız bir kısrak gibi kadınlığı  
Kadınlığı doğurgan  
 
Setenay  
Topuğundan kan fışkıran gül  
Beyaz gülleri kana bulayan kadın  
Eteğinde günden kalan artıklar  
Suya verir ellerini çiçekleri sulayan kadın  
Akıtır ter ırmağa  
Ölümsüzdür aşkı serper ırmağa  
 
Nart çobanı dert çobanı  
Aşka gebe karşı yaka  
Kadın lazım aşka yaka  
 
Çağıl çağıldır Kuban  
Suyu akar derince  
Körpe bir taydır zaman  
 
Çoban Setenay’ı içirir gözbebeklerine  
Çobanın aşkı Setenay’ın gönlünde yıkanır  
Kız tutulur çoban tutulur hayat unutulur  
 
Setenay babasız çocukları alır düşlerine  
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Çoban gerer yayını ok gök kuşunun kanatlarında  
Gök nefesli zamanlar geçer  
 
Geceden sağar ikindi kuşlarını  
Sırtında karlı kaf dağı  
Zamanı eğirir nefesi kesik gagasız kuşlar  
Huma daha doğmamıştı Setenay da doğmayacak  
 
II.  
 
Aşk içe genişleyen yazısız sözsüz söylem  
İki bakış arası karmaşık düşsel eylem  
Yüreğinde ısıtıp çoban oku gönderir  
Setenay ateşlerde Setenay narda erir  
 
Ok uçar rüzgâr gibi yel tutar nefesini  
Su akar çağıl çağıl ırmak içer sesini  
Ok aşk ıslıklarıyla saplanır kara taşa  
Ana rahmi gibidir döllenir sırlı kaya  
 
Setenay alır gider taşı koyar fırına  
Taş büyür telaş büyür sır kalır mı yarına  
Dokuz ay on gün dolar taştan ince ses gelir  
Kayanın göbeğinden erkekçe nefes gelir  
 
III.  
 
Setenay günlere gün katar  
Alır soluğu Lepş’in işliğinde  
Lebş’in mahirdir elleri  
Taşa vurur bıçağı taş yarılır karnından  
Al kıvılcımlar saçan kızgın bir oğlan çıkar  
Kurtlar ulur dağlarda kılıç çıkar kınından  
Setenay‘ın eli yanar eteği yanar yüreği yanar  
Çocuk kızgın bir ateş gibi  
 
Lepş bebeği tutar maşa ile dizinden  
Yedi kez kutsal suya daldırır  
Yumuşakça dizleri demir maşa izinden  
Ne ok işler ne kılıç çeliktir bedeni  
 
Kılıçla saldıran çocuk Savsırıko  
Savsırıko Kafkas dağına düşer  
Bakışı kartal elleri pençe  
 
Mehmet ÖZDEMİR 

 
 
 
 
 
 

ADINI MİRAS BIRAK 

 
Güneş bakışlı çocuk, emerken ışıkları  
Neyi beklersin neyi, sisler içinde başın?  
Düşleme gerçekleri, düşleri gerçekleştir  
Unutma ki yiğidim, tarihle eşit yaşın...  
...Senindi, Sinan Sinan, kubbe kubbe her sanat,  
...Ve senindi Viyana önünde eşinen at...  
...........Doğrul be yiğidim,  
.............Düştüğün yerden kalk!  
..............Namın okunsun destan destan her yerde 

Bas mührünü ilimle, irfan ile, nursuz çağın yüzüne...  
.....................Adını miras bırak.  
 
Unutulmaz şafaklar ışıltıyla göz kırpar  
Alın terin damlasın, zaman denen ocağa.  
Soluğu kesen sancı hafızamda kımıldar  
Yad yaban ıslıkları koyma sakın dudağa...  
...Senindi Karacoğlan, Veyselle Dadaloğlu  
...Ve senindi unutma,dünyada akan her su...  
..................Itri senin, Yunus'ta, Mevlâna'da  
Sar sarmala Anadolu'yu bir uçtan bir uca yüreğinle  
.....................Kucak aç yarınlara bayrak bayrak  
......................Davran haydi yiğidim!  
........................Adını miras bırak.  
 
Sakarya kıyısında bekler Mustafa Kemal  
Ayağa kaldırasın Sakarya'yı diyerek.  
Asımın neslindensin, yediğin her şey helal  
Girmesin bağrımıza, yılan, çiyan, engerek..  
....Ve senindi düşmanı denize döken ordu  
....Geçen son elli yılda söyle sana ne oldu?  
.........Kan dökerek aldığın bu güzelim toprağı  
...........Parselleyip satarsın yabancıya.  
............Dünkü uşak efendi,dünkü uyuz hükümdar  
................Eşkiyanın meskeni olmuş yüce dağlar.  
....................Ayyıldızım hüzünlü aç gözünü iyi bak  
............................Davran haydi yiğidim  
.............................Adını miras bırak.  
 
Güneş bakışlı çocuk, sormaz mı dedesini?  
İzini aramaz mı kültür, bilim, teknikte?  
Melil mahzun bırakma, çocuğun nefesini  
Boğ şu karanlıkları,yaşasın esenlikte...  
...Senindi Akşemsettin, Uluğbey, Piri Reis  
...Ve senindi haritalar, senindi kavis kavis...  
...................Bittiğinde ırmakların kaynağı  
.....................Kesilir bilirsin denize akan kolları.  
..................Kaynağını kurutma, dön, kendine dön!  
........................Düştüğün yerden doğrul,kalk!  
.........................Güneş bakışlı çocuklara  
..........................Adını miras bırak.  
 
Mustafa CEYLAN  
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Tenimde Sen Ruhumda Sen  

 
gel ruhumun huzuru bahar kokusu  
sensizlik inan bana dertler yokuşu  
 
gün batımı hüzünler doğarken  
sevdasız gönüllere  
mutluluk doğsun yıldız gibi gökyüzüne  
gel gel de yıldızım ol gecelerime  
 
ufuğum olsun şu gönlümde kaşların  
gecenin üstünü örtsün bakışların  
 
gitsin yeryüzünün kül rengi  
kır çiçeklerinin ağıdı  
doğ sabahıma bahar gibi  
maviye çalsın gökyüzü  
yeşile boyansın yeryüzü  
ve dokunuşunla ısınsın bedenim  
yaksın ateş gibi  
 
kır çiçeği solmasın gelmesin hüzün  
baharınla canlansın yüreğim bu gün  
 
kıpır kıpır duygularla  
gökkuşağı sevinçler yaşansın  
acıyla akan gözyaşlarını kurutsun  
kahkahalar bozsun hüznün sessizliğini  
kararan bulutlar terk etsin  
diyar diyar  
nihavent şarkılar mırıldansın rüzgar  
ve atsın kollarını boynuma  
 
utansın hüzünlerim başını eğsin  
gel dokunsun bedenin canıma değsin  
 
tenimde sen ruhumda sen  
yaşayamam ki sensiz ben  
varsın kavrulsun yüreğim  
aşk ateşinden  
 
Abdullah RAMAZAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GURBET   
 
 
Bu maraz yakamı tutalı beri  
Ne uykum uykuca, ne gündüzüm gün  
Sevdiklerim hatırıma düşünce  
Bir fasıl ederim, günde dört öğün.  
 
“Ah gurbet, zalim gurbet” diye başlar bir türkü  
Tatmayana hoş gelir  
Tadana nahoş gelir.  
Bir de tavan yapmışsa kavuşmanın hayali  
Ağlar, söyler dolanır  
Gezerim yarı canlı  
Ne göz görür, ne kulak  
Ne söylense boş gelir  
 
Kırk senelik ömür gurbete hibe  
Hele durun, benden iyi kim bilir?  
Piyango misali çıktı nasibe  
Çektiğimi ALLAH, bir içim bilir  
 
Hadi gittim diyelim sılama sevinerek (!)  
Her hatıra bir ok vurur gözüme  
Sağanak sağanak yağmur iner yüzüme  
Çalar söyler ağlarım  
Kimeydi sevdalarım?  
 
İki tümsek karşılar ayrı ayrı yerlerde  
Ne “hoş geldin” diyenim, ne el sallayanım var  
Şimdi bir dinmez sızı hatıradır bağrıma  
Yok, başka çıkar yolu.  
 
Çaresizlik...  
Çaresizlik yeniden sıvadı sağı solu  
Vuslatın düşüne kurulmaz saat  
Emire rıza gerek  
Zora kanaat gerek  
 
Yollarıma pusu kurmuş birisi  
Ben gitmek istesem ayak gitmiyor  
Bitecek gurbette ömür süresi  
Ne söylesem anlatmaya yetmiyor  
 
Zübeyde GÖKBULUT 
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KAHRAMAN VE ÖNCÜ TÜRK ANALARI  
 
Kadirşinas insanın sesi bu! 
“Ey Kadın! diyordu Atam, 
Sen; yerlerde sürünmeye değil,  
Layıksın, omuzlar üstünde yükselmeye 
Hiçbir milletin kadını TÜRK ANASI kadar  
Taşımamıştır milletini kurtuluşa, zafere." 
 
Atamızın yüreği vefa içindeyken,  
İhmal batağına batmış evlâdım ben 
Yanağım alev aldı, düşünce utancıma 
Hayretle sorgulandım geçen zamana 
Af dilemek düştü acizâne kendi payıma… 
 
Her milletin öncüsü gönderlerde yaşarken  
ÖNCÜ ANALARIMIZ, tozlu raflar ardında… 
Mülkü onlar korudu, sıcak kürkü biz giydik  
Bu bizim ayıbımız, çağdaş yaşam yolunda… 
 
Adı sanı bilinmez nice öncü analar  
Unutulmuş, tarihin mahzeni minderinde  
Hükümdar Tomris Hatun, at sırtındadır hâlâ 
Sâkıt olmuyor cevher, gömülerde yatmakla 
 
İfşâsı teşvik eder, başarıya gençliği 
Emekler hakkıyla sahibini bulursa, 
Nene Hatun’lar güler, Aziziye Tabya’dan,  
Şerife Bacı’yı güneş ısıtır ruhundan… 
 
Milli tarihimizde İLK’e kadem basanı  
Tanıması gerekir bu ülkede herkesin 
Bayrak elde ateşe koşup atlayan onlar!  
Meşale yakmak için ön kıvılcım olanlar  
Mânâsı geç bilinen insan dehası onlar  
Müfide İlhan onlar, Remziye Hisar onlar… 
 
Aştılar… 
Engel, set, bariyer,  
Ezâ, cefa nedir ki; düğün, bayram, toy  
Can koydular hedefe 
Sezgi gücü, silah gücünden yüce…  
 
Karanlık tünellerin içinde sesli, sessiz  
Olmazları oldurup, yıktılar engelleri  
Bilseniz ne kutsal işler yaptı,  
Mübarek öncülerin öpülesi elleri!  
 
Tıkanmış kanalların çile işçisi,  
İlim-irfan çınarı Refet Angın’dır onlar 
Asra deha doğuran Zübeyde Ana’dır, 
Sabiha Gökçen olup, gökleri delendir, 
Değeri geç verilen, sanat eseri onlar! 
 
Tanı sen de oku onları ey vatan evladı! 
Yâd edilmek onların en büyük hakkı 
Okuyun lütfen!  

Kimler gelmiş, kimler geçmiş ülkemin tarihinden? 
Kemiklerinden evvel, anıları çürümüş bile  
Oysa layıktı onlar, baş tacı edilmeye. 
 
Kimi vatan savunmasında fedai  
Kimi düşman çizmesi altında mayın  
Riyaya bulaşıp, asla olmadılar hain. 
Öncü depremdir onlar, kırılma noktasında 
Nezahat Onbaşı onlar, henüz oyun çağında… 
 
Kimisi mermi taşıdı kağnısıyla…  
Kimisi yara sardı sırtında bebek,  
Karnında sancısıyla…  
Kara Fatma’lar, Ayşe Kadınlar,  
Yavrusu için aslan önüne kendisi atlayanlar ! 
 
Bilge, cevval, cesur, 
Safiye Ali’dir onlar, şifa dağıtan şelâle  
Fırtına gecesinde bile sönmeyen meşâle!  
Safiye Hüseyin’dir, Çanakkale’de yara saran 
Halide’dir, Ediptir ön saflarda yer alan… 
* 
“İlimdir en hakiki mürşit” diyerek  
Karanlık dehlizlere ışıklar yakan adam  
Hak hukuk taksimine, insanca bakan Atam,  
Biliyordu ki: 
 
Aydın analı milletin, atisinden korkulmaz  
Ne ayağı ne bileği, düşse bile burkulmaz. 
 
Gördüğümüz her şey kadın eseridir” diyerek 
Çarpık zihniyet engeline itibar etmeyerek, 
Yeryüzünün öznesi kadınlara, kızlara; 
Takdim edince “Tevhîd-i Tedrisat” çiçeğini;  
 
Bakın, neler yazdı onlar gurur sayfamıza,  
Zirveden gül yağdırdılar vatanımıza! 
 
Haydi şahlan ey Türk Genci! 
Tanı, tanıt, örnek al, güç al, ders al anandan 
Işık al imkânsızı imkân eden kadından… 
 
*** 
….Ey kahraman öncü anam! 
…….Tozlu rafta yatan cefakâr aziz sılam! 
………...İlk aşkım, sırma nakışlım! 
……………………..Aç koynunu ben geldim! 
…………………………….Bir bilinmez ilden,  
……………………………...Uyku seyrinden geldim 
 
Aziz hatırandan af dilemeye, 
Affetmesen de, ellerinden öpmeye geldim! 
 
Asuman Soydan ATASAYAR 
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Firavun'un Karısı Hz. Asiye  

.........Hz. Asiye  
 
O, Kuran-ı Kerim'de adı övgüyle geçen  
Hazreti Asiye’dir namlı kadından biri  
Firavunun karısı amma hak yolu seçen  
Nil kraliçesiydi gamlı kadından biri  
 
Ün salmıştı Asiye dürüstlüğün timsali  
Tertemiz ahlak onda bulunur mu emsali  
 
....Mısır Firavunu bir rüya görmüştü  
...............Orada bir kahin  
..............Yorumladı rüyayı  
...............İsrail oğullarının  
.......... İçinde yetişen çocuğun,  
. Mülkü elinden alacağını söylemişti.  
...............ve bunun üzerine  
.......Bu Firavun İsrail oğullarının  
Doğacak olan tüm erkek çocuklarının  
............Öldürülmesini istemişti.  
 
Firavunda yoktu ki bir zerresi ahlakın  
Temiz duygularını sömürüyordu halkın  
İlahlık iddiası Kâfire yetmiyordu  
İlahların ilahı en yüceyim diyordu  
 
İsrail oğulları işkenceyle yaşıyor  
Melunun başı Kâfir sınırları aşıyor  
Zulmediyor onlara zehrini kusuyordu  
Yüklü karınlar deşip bebeler kesiyordu  
 
Halk uyku uyuyamaz çıkışı yok kör kuyu  
Yürekte duyarlardı çaresice korkuyu  
İsterse hep öldürsün dünya çocuklarını  
Musa’ya açtıracak Mevla kucaklarını  
 
Olması gerekeni bildirmişti Yaradan  
Sandık ile saldılar Nil nehrine karadan  
Sarmaladı Nil nehri yüreğinde beledi  
Saraya götürecek usul usul buradan  
 
Görmüşlerdi sandığı aldılar Nil nehrinden  
Kucakladı Asiye ağlıyordu kahrından  
Cellat gördü bebeği korku düştü özüne  
Bir hamle yaptı ona öldürecek zehrinden  
 
Firavun'un karısı dedi ki:  
‘Benim için de senin için de bir göz aydınlığıdır  
Onu öldürmeyin;  
Umulur ki bize yararı dokunur,  
Yahut onu evlât ediniriz…’  
 

İmran çok hüzünlendi ana yüreğiydi bu  
Hem de ilk ayrılmıştı merak etti yavruyu  
Çıldıracak gibiydi hasret büktü belini  
Açığa çıkacaktı özlemişti gülünü  
 
Yüce Mevlâ’ m yetişti acısını durdurdu  
Musa’nın kardeşine hem izini sürdürdü  
Ertesi gün bebeğe sütanne arıyorlar  
Çocuk kimseyi emmez anlam veremiyorlar  
 
Neylerse güzel eyler kilit vurmuş Yaradan  
Her şeye kadirsin sen Alemleri var eden  
 
Musa’nın kız kardeşi sokulmuştu saraya  
Dedi iyi bir anne getireyim buraya  
Öz anneye verildi eğitimi ve bakım  
Elbette ki her şeye yüce Yaradan hâkim  
 
Peygamberlik verildi can hazreti Musa’ya  
Tüm sihirbazlar yenik elindeki asaya  
Güneş misali parlak o Musa’nın elleri  
Kimseyi incitmezdi o mübarek dilleri  
 
Tanıdı Yaradan’ı yürekten teslim O’na  
İlk iman edenlerden oldu Asiye ana  
Gizlemişti kalbinde yıllarca imanını  
İbadetle geçirdi her daim zamanını  
 
Sırrı açığa çıktı böyle devam etmedi  
Bu zalim Firavunun işkencesi bitmedi  
Asiye inanıyor Musa peygamberine  
Doyamıyordu hakkın o miski amberine  
 
Önce zaman tanıdı kaplamış idi zillet  
‘Ya Allah’ı seç,’ dedi ‘ya da beni kabul et’  
Durur mu Asiye gül hemen Allah’ı seçti  
Cennet havuzlarında Hakk’ın şarabı içti  
 
Nazlı yârini kâfir ellerinden çiviler  
Zulüm gördükçe o gül ALLAH diye iniler  
Korkmadı o kâfir den titremedi ki bir an  
Zalim zulüm ettikçe güçleniyordu iman  
 
‘Ben Allahım’ diyordu ‘inanacaksın bana’  
Kudurmuştu firavun işkence verdi cana  
 
Gülünü acımadan çarmıhlara bağladı  
Güneşlerde kavurdu yüreğini dağladı  
Üzerine kayalar bırakacağı anda  
Durmadı ki Asiye içten içe çağladı  
 
.'Ey Rabbim! .  
..Bana kendi katında  
…….Cennet içinde bir ev yap,  
.. Beni Firavun'dan ve  
...Onun (kötü) işlerinden kurtar.  
...Ve beni şu zalim toplumdan  
...............Kurtar,’ diye haykırdı  
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Hayâ ederdi güneş Asiye’ yi yakmaya  
O çoktan başlamıştı köşklerine çıkmaya  
Durur muydu melekler emir almışlar haktan  
Gölge ettiler elbet kanat açtılar çoktan  
 
Hazreti Asiye' nin duası kabul oldu  
Makamı gösterildi yanında hazır buldu  
Duymadı hiç bir acı ruhu alınmış zaten  
Kayalar düştü anda hissetmez cansız beden  
 
Şehadet şerbeti içti  
Cennet kapısını açtı  
Seyrederek makamını  
Göçtü bu dünyadan göçtü  
 
Firavunun kurduğu  
Tuzakları bozuldu  
İşte mübarek kadın  
Tarihlere yazıldı  
 
Böylece örnek oldu  
Tüm Mü' min kadınlara  
ALLAH' ım yardım eyle  
Sana inananlara  
 
Fatma KALKAN 

 

 
 
------------------------------------------------------ 

“20 yıl sonra Türkiye Türkçesi, Türk 
dünyasındaki pek çok aydın tarafından 
bilinen ve Türkler arası plâtformlarda 
kullanılan bir iletişim dili olacaktır. Bu süre 
içinde Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş 
olması da muhtemeldir. Türk dünyasının 
bazı genç aydınları az da olsa makale, şiir, 
hikâye ve kitaplarını Türkiye Türkçesiyle 
yazmaya başlayacaklardır. Onların, bizim 
yazı dilimizle yazdıkları eserlerde kendi 
lehçelerine ait bazı kelimeler, hatta fonetik 
ve morfolojik özellikler bulunabilecektir. 
Böylece bizler de o lehçelerden küçük 
tatlar almaya başlayacağız. Şüphesiz 
Türkiye Türklerinden yetişmiş bazı şair ve 
yazarlar da eserlerine Türk lehçelerinden 
kelimeler ve bazı özellikler 
serpiştireceklerdir. Bu hem Türkiye 
Türkçesinin kendi kaynaklarından 
beslenerek zenginleşmesine, hem de yeni 
tatlarla çeşitlenmesine yol açacaktır.” 

 
Ahmet B. ERCİLASUN 
 

 
 

 

 

 

Divan-ı Lügat-it Türk TÜRKMEN Efsânesi 

-I-  
Bir üzüm bağının yanından geçen ordu  
Astıysa dalına her çiltim bedelini  
Nice nice hanlar, kubbelerle sebiller  
Yapıp bıraktıysa, şen ettiyse ilini  
............Muştulu seherlere göklerden rahmet insin  
............Bu orduya komutan Oğuz Atam bilinsin.  
Bundan böyle  
Türk ilinde doğan  
Gül nefesli bebekler  
Beşiklerde övünsün.  
Çaşıtların en güçlüsü diz çökerek  
Eşiklerde dövünsün...  
 
Yırtıcı şahindir öncüsü var yol açar  
“Ak tolgalı beydir, bin atlı akınlarda”  
Geçtiği yerlerde gül üstüne gül açar  
Değil yaban elde, vallahi yakınlarda!  
............Yağız atın topuğu yağılara ders versin  
.....Kara günler gelende bir Bozkurt yol göstersin.  
Bundan böyle  
Türk ilinde düğün olsun, toy olsun  
Ay gecede yıldızlarla  
Sarmaş dolaş görünsün...  
Birliğime kem bakan göz: kör,  
Fesat, fitne ve nankör  
Yürümesin sürünsün...  
 
Aldım dip dedemden adımı Türkmen diye  
Nerde Zülkarneynler tarihten silindiler?  
Medeniyet bizden insanlığa hediye  
Işığa varsa yol, Türkün destanı çiler  
............Rüzgârı geçecek yiğitler ata binsin  
............Türküler söyleyin, analarım sevinsin  
Bundan böyle  
Oğuz Atam kime verdiyse ad  
O ad ile bizi sakın ola bölmesinler,  
Aynı kökten gelen soylar ve boylar  
Türküm diye meydanlarda  
Can özünü bürünsün.  
Tam yirmi dört koldan yirmi dört sancak  
Bir bayrağın ardı sıra yürünsün.  
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Yürüsün hey koç yiğitler, dele dele yürüsün nice dağı  
Çağı geçsin deli toynak, mızraklar ve kartallaşan kanadım  
Anladım Hira’dan gelir, en mübârek ve en kutsal bir mesaj 
Bir mesaj ki gök dolusu;  
................................Kurtuluşum,  
.................................................Yakın eder uzağı  
İşte o mesajdan sonra  
Türkmen denildi bana hey!  
Ben Oğuz, Ben Selçuklu,  
Ben Kayıyım Osmanlı’da altı yüz sene  
Şahit buna doğu batı, kuzey güney  
Hey ki hey! ! ! ...  
 
-II-  
“Şu destandı”, destanlar içinde gerçek bir destan  
Tarihlerin aklını yitirdiği zamandı  
Gitmişti hakan otağı uzak diyarlara  
Tam yirmi iki kişi kalmıştık biz  
Hem de çoluk çocuk, hep birlikte  
Bir kalede...  
Sonradan iki yiğit daha çıka geldi  
İki koca yürekli yiğit  
Kalemize, içimize  
Dili bizden, özü bizden, sözü bizden  
Uzuncaydı saçları  
Görülmezi görürdü göz uçları  
Yıldızları yakalardı her gece  
Çok kuvvetli avuçları  
Hoş görü, tebessüm, aydınlık bir yüz  
Sakin, mert, korkusuzdular gece gündüz 
Onları gören Zülkarneyn:  
-“Türkmenend bunlar” dedi de  
Başka bir şey demedi, geldi, geçti...  
 
Belli ki yirmidört boy idik biz bu kalede  
Aynı dağın karı, aynı suyun gözesi  
Ve Oğuz Ata’mın ordusunun ardı sıra  
Görev yapan görevliler gözdesi...  
*  
Yazdılar böyle böyle anlatarak yazdılar  
Gülce gelene kadar Zülkarneyn’i yazdılar  
Kaşgardan Mahmut’um ben, sözümü iyi bellen  
Biz varız bu dünyada, olmasın asla sen ben!  
 
Mustafa CEYLAN 
 
 
 
 
 
 
 

 
UFUKLAR 
 
Göründüğü gibi değil hiç bir şey  
Ne şehir şehirdir ne de köyler köy  
Kılık kıyafetle olunmuyor bey  
Tefekkür dilinden anlıyor musun  
 
Uzakta cok uzaklarda  
Sıra dağlar  
Okyanuslar ötesi  
Cana öyle yakın ki  
İçimde sanki sesi  
...........  
Yakında çok yakınımda  
Sesini duyarım  
Ayaklarım basar  
Ellerim değer  
Sokaklarında yürür  
Evlerinde yaşarım  
Bana öyle uzak ki  
Mesafelere bağlı değilmiş  
Yakınlık,uzaklık meğer  
 
Ses işiten kulak koyunda da var  
Ama sürüsüne deriz kı davar  
Açılır perdeler,yıkılır duvar  
Gönül kulağıyla dinliyor musun..  
 
Konuşur  
Anlarım dilini  
Ana lisanımla danışır  
Hayretten donarım  
Gönlüm acı çeker  
Moralim çöker  
Kim bu konuşan  
Cana öyle yabancı ki  
.........  
Konuşunca anlayamam  
Lisanı değişik  
Bildiğim kelimelerle  
Anlatamaz meramı  
Kulaklarımla dinleyemem  
Hal diline sirayet eder gönül  
Kokar burnuma gül gül  
Bana öyle tanıdık ki..  
 
Görür müsün kara zulmet çökerken  
Başın dik mi bacın boyun bükerken  
Ötelerde gardaş acı çekerken  
Canın yanmış gibi inliyor musun  
 
Zıplayarak baş değdirmiş yükseğe  
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Ar ederim  
Adam demeğe  
Öyle alçak  
Öyle cüce ki  
......  
Dolu başak gibi  
Eğiktir başı  
Öyle yüksek  
Öyle yüce ki  
 
Empati kur net görülsün vaziyet  
Vicdan varsa önce onu razı et  
Her hangi insana olan eziyet  
Sana olmuş gibi önlüyor musun  
 
İhtişam dört köşe  
Gurur abidesi köşk  
Aldırış etmez kışa  
Kendisinden gayrı  
Dünya umursuz  
Vicdanla yanıyor sanki şömine  
Ateşin alevi nursuz  
Ayaz gibi yüz  
Öyle bıçak  
Öyle soğuk ki  
.......  
Kulübe mı.in mi  
Kümes mi dersin  
Korka korka girersin  
Bir yüzle karşılar  
Güneş ışığı  
Gönlünden başka  
Halısı yok ki sersin  
Öyle çiçek  
Öyle sıcak ki...  
 
İster gülün ister fantazi deyin  
Düşünce çekmeye razı bu beyin  
Yara mı ciğerin Sentezi' leyin  
Gözünün yaşını kanlıyor musun  
 
Net görmeyen  
Hak vermeyen  
Hiç insanım demesin  
Onların mirası  
Çile kuşağı  
Akan kan.....  
Onlar için der ki Furkan  
Hayvandan aşağı  
Anlıyor musun?... anlıyor musun?......  
 
 
Ozan SENTEZİ 

 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanından  
 
Yiğit Oğuz elinde Kam Gan oğlu ünüyle,  
Ağırlardı beyleri her yıl şölen günüyle;  
Her ziyafet bir şölen her şöleni bir düğün,  
Hanlar Hanı Bayındır yerinden kalktı bir gün.  
Şam dokuma otağı diktirdi yeryüzüne,  
Alaca, han sayvanı yükseldi gökyüzüne.  
İpekten halıları bin bir yere döşetti,  
Üç ayrı renk otağı otağına eş etti.  
Koyundan koçu seçip nice emir estirip,  
Deveden buğra ile attan aygır kestirip:  
 
‘Kimin oğlu kızı yok kara otağa kondurun,  
Altına kara keçe önüne kara koyun yahnisi  
Yerse yesin, yemezse kalksın gitsin.  
Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa  
Oğlu kızı olmayanı Allah Teâlâ karalamıştır,  
Biz de görmeyiz bunu böyle bilsin,’ dedi.  
 
Haberi alan beyler  
Pusatlanıp atlandı,  
Şölen yapılan yere  
Birer birer toplandı.  
 
Meğer Dirse Han derler vardı bir beyin oğlu,  
Gelmemişti dünyaya ne kızı var ne oğlu.  
Haberi aldığında tez varmayı yeğledi,  
Söyledi bir görelim Han’ım neler söyledi:  
 
‘Serin serin tan yelleri estiğinde  
Sakallı boza çalan çayır kuşu öttüğünde  
Sakalı uzun müezzin ezan okuduğunda  
Büyük cins atlar sahibini görüp kişnediğinde  
Aklı karalı seçilen çağda  
Göğsü güzel koca dağlara gün vurunca  
Bey yiğitlerle cilasunların birbirine koyulduğu çağda’  
 
Sabahın er vaktinde ilk ışıkla Dirse Han,  
Kalkıp geldi şölene kırk yiğidi oldu can.  
Otağında altına kara keçe sürdüler,  
Yesin diye önüne kara yahni verdiler.  
 
Anlamadı Dirse Han  
Dedi: ‘Bu kara ayıp,  
Benim suçum ne ola’  
Sordu beyleri sayıp.  
 
Dediler: ‘Han’dan gelen böyledir buyruk bize,  
Oğlun kızın yok imiş kara otağ hak size.’  
Bu ayıbı duyunca olan neşesi söndü,  
Kırk yiğitle doğruldu hemen evine döndü.  
Bağırdı hatununa Han’ım neler söyledi:  
 
‘Beri gel başımın bahtı evimin tahtı  
Evden çıkıp yürüdüğünde selvi boylum  
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Topuğunda döklüm döklüm kara saçlım  
Kurulu yaya benzer çatma kaşlım  
İki badem sığmayan dar ağızlım  
Kavunum yemişim düvleğim  
Görüyor musun neler oldu.’  
 
Dirse Han hatununa anlattı yaşananı,  
Kara otağ çeker mi bu beyliği bu şanı.  
Topaç gibi bir oğul o an düştü diline,  
Aslanlaştı aniden bu da böyle biline.  
‘Senden midir benden mi’ deyip yine söyledi:  
 
‘Han kızı yerimden kalkayım mı  
Yakan ile boğazından tutayım mı  
Kaba ökçemin altına alayım mı  
Kara çelik öz kılıcımı elime alayım mı  
Öz gövdenden başını keseyim mi  
Can nasıl tatlıymış sana bildireyim mi  
Alca kanını yeryüzüne dökeyim mi  
Han kızı sebebi nedir söyle bana  
Korkunç gazap ederim şimdi sana’  
 
Dirse Han’ın karısı  
Han sözüne üzüldü,  
Çekik kara gözünden  
Damla yaşlar süzüldü.  
 
‘Ne bendendir ne senden hanlar hanı Dirse Han,  
Üstümüzde bulunan, ne gelirse Allah’tan.’  
Diyerek devam etti. ‘Bana gazap eyleme,  
İncitecek ey beyim kötü sözler söyleme.  
Alaca çadırını kalk yeryüzüne diktir,  
Şanınıza yakışan yapacağın beyliktir.  
Deveden buğra koyundan koç attan aygır  
Kestir, İç Oğuz Dış Oğuz beylerini çağır.  
Nerde aç görsen doyur çıplak görsen giyindir,  
Yapılacak dualar Allah bilir beyindir’  
 
Hatununun sözüyle büyük ziyafet verdi,  
Aldığı dualarla derken murada erdi.  
 
Oğlancığı büyüdü  
Olunca yaşı on beş,  
Öyle bir delikanlı  
Sanki aslanlara eş.  
 
Meğer Bayındır Han’ın azgın boğası vardı,  
Boynuz vursa bir taşa taşın dünyası dardı.  
Güreştirir deveyle bir yaz bir de güz günü,  
Eğlenirdi beylerle sanki Han’ın düğünü.  
Altı kişi zincirle yine bir yaz gününde,  
Çıkardılar boğayı kim durur ki önünde.  
 
Koy verdiler boğayı  
Düşünmeden o anda,  
Dirse Han’ın oğluyla  
Üç yoldaşı meydanda.  
 

Kaçın dedilerse de beyin oğlu kaçmadı,  
Üç arkadaşı gibi kanatlanıp uçmadı.  
Boğa sürdü oğlana burnundan soluyarak,  
Koşup geldi hemencik rüzgârı yalayarak.  
Oğlan yumruğu ile tutup alnına vurdu,  
Darbeyi alan boğa daha fazla kudurdu.  
Tekrar hücuma geçip saldırınca yerinden,  
Güçlü bir nefes aldı yenmesine, derinden.  
Bu sefer yumruğunu tam alnına koyarak,  
Sürdü meydan dışına kuvvetini yayarak.  
 
Çekiştiler bir süre  
Ama dövüş bitmedi,  
Boğanın azgınlığı  
Yiğitliğe yetmedi.  
 
Oğlan çekip elini boşta koydu rakibi,  
Düşmesine vesile yaptı başı takibi.  
Davranıp bıçağına kesince boğazını,  
Güreşi izleyen beyler yükseltti avazını.  
 
Bütün oğuz beyleri  
Meydana kaçıştılar,  
Aferinler kuş oldu  
Havada uçuştular.  
 
Dediler; ‘Dedem Korkut bu yiğide ad versin,  
Yanına kataraktan doğru babaya varsın,  
Beylik isteyiversin hak etmiştir tahtını,  
Mevla daim eylesin açsın artık bahtını.’  
Çağrılıp Dedem Korkut varınca babasına,  
Hele neler söyledi Han’ım neler söyledi:  
 
‘Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana  
Taht ver erdemlidir  
Boynu uzun yüğrük at ver bu oğlana  
Binit olsun hünerlidir  
Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana  
Şişlik olsun erdemlidir  
Katarından kızıl deve ver bu oğlana  
Yük taşıyıcı olsun hünerlidir  
Altın başlı otağ ver bu oğlana  
Gölge olsun erdemlidir  
Omuzu kuşlu kaftan ver bu oğlana.  
Giyer olsun hünerlidir.’  
 
Dedem Korkut oğlana Boğaç adını koydu,  
Beylik aldı taht aldı diyarda herkes duydu.  
...................................................... 

Osman ÖCAL 
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İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANIMIZ 
MÜFİDE İLHAN   
 
Nice tarih geçiyor Mersin caddelerinden  
Başkana selâm verip, ilklerden ilk olarak  
Ümrana ve ışığa koşuyor bak derinden  
Gönüllerin burcunda dalga dalga o bayrak.  
*  
Hey can gülüm! Bu yurdu  
Yol, ışık, okul ile  
Donatmalı baştanbaşa  
Donatmalı diye;  
Buyurdu Ata’m...!  
İşte bu noktada tam  
Diyeceklerim var :  
 
Çıkarın atın cümle lügâtlerden  
Kişisel menfâati, çıkarın;  
Beklemeden siliverin...  
Yapmayın, ayırmayın insanı insanlardan  
Tutuşun el ele kadın-erkek  
Çoluk-çocuk hep beraber  
Çağdaşlığa geliverin...  
Mersin’de bir belediye, içinde bir koltuk  
Kalemin ucu keskin, mürekkebi sonsuzluk  
Sandık mı geldi önünüze bu sene  
Bakın listelere, var mı Müfide İlhan  
Varsa şayet, hiç düşünmeden  
Basın evet mührünü,  
Başkanlığa seçiverin...  
 
*  
Müfide İlhan dedimse size,  
Anlatayım da dinleyin  
Muhteşem bir öyküyü  
 
Asker bir sülaleden gelen  
Kendine özgü bir kadın  
Öz canından çok seven vatanını  
Güzeller güzeli melek bir insan  
Övünç kaynağımız Müfide İlhan.  
 
Babası  
Çanakkale Conkbayırı’nda şehit: Teğmen Nafiz 
Çakmak  
Kurtuluş Savaşı Kahramanı amcası: Mareşal Fevzi 
Çakmak  
Ve  
Küçümen yaşından bu yana belleğinde kalan  
En değerli hatırası;  
Şehit babasının şerefli adıyla  
Öpmesi, yüce Atatürk’ün ellerini öpmesi…  
 
Gencecik yüreğinde filizî bir desendir değişmeyen 
ülküsü  
Hayat boyu dilinde, milletinin kahramanlık türküsü…  

 
Kandilli Kız Lisesi ve Muallim Mektebi’nden  
Cumhuriyet’in bir kazancı olarak  
Taze kan, ter ü taze ufukla  
Elinde bayrak, yüreğinde istikbâl  
 
Mezun olup  
Sonra da  
Başlıyor şerefli bir meslek olan  
Öğretmenliğe başlıyor...  
*  
Ve geçer  
Kutsal hizmette geçer peşi peşine cümle yıllar  
Kara tahta önünde cıvıl cıvıl çocuklarla  
Gönül zenginliğiyle geçer,  
Saymadan  
Sayamadan takvimlerin yaprağını...  
 
Ve geçer  
Can gülümüz memleket, çok partili döneme  
Artar siyasetin nabzı, bir yarış başlar  
Çıkagelir Menderes seslenir Mersinliye  
-“Belediye Başkanlığına adayımızdır biline  
Müfide İlhan Öğretmen  
Tamam mı arkadaşlar?”  
 
Çatlasın dalında, bal damlatsın, kızarsın nar  
Yeşil yaprak içinde sararsın portakallar  
Bu seçim, bu mevsim, bu iklim işte  
Mersin’ de Mersinlinin bitmeyen düğünü var...  
*  
Yoluna baş koyduğu hizmet davasına  
Nakşetmişti o kocaman kalbini;  
Şair olan kaleminden dökülen  
Şu satırlarla anlatarak kendini:  
 
 
'Bana hayat verir yurdu dolaşmak,  
Üşütse rüzgârı, yaksa güneşi.  
Dağlardan inerek dereler aşmak,  
En büyük zevkimdir, bulunmaz eşi.  
Kâh söğüt gölgesi, kâh çınar altı  
Yurttaşlarla bana açıyor kucak.  
Eşeğine binerim, bulamazsam atı,  
Yayan da yürürüm hep bucak bucak.”  
 
Sene Dokuz Yüz Elli  
Başlamışken demokratikleşme süreci  
Mevsim sonbahar, partisinde ilkbahar…  
Önce partisi, sonra kendisi  
Oy patlamasıyla şöhret şaha kalkıyor.  
Türkiye’ m bu seçimde  
Bir İlk’i daha yaşıyor...  
Müfide öğretmen adı  
Bayraktı zaten,  
Yine bayraklaşıyor...  
 
İlk Kadın Belediye Başkanını seçti Türkiye diye  
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İzliyor dünya bizi  
İlgi ile izliyor, tutarak nefesini.  
Gece kuşu yarasalar  
Kanat sesini gizledikçe gizliyor.  
 
*  
Başkanlık koltuğuna Müfide Hanım  
Dürüst, mert, çalışkan  
Hizmetinde Mersinlinin.  
Onlar için onlardan biri  
Dertleri birer birer çözmek için  
Kaynağına iniyor.  
Dinlerken vatandaşı  
Of çekiyor,  
İnliyor,  
Serinliyor...  
 
Nerde yanlışlık görse ani müdahaleyle  
Önlüyor gecikmeyi, önlüyor.  
Hak sahibine sorumluluk duyan  
Dürüst yönetim, ilkeli siyasetle  
Memnundu Mersin halkı  
Memnundu Başındaki kadın’dan  
 
…………………Siyaset zor zanaat  
……………...Dört yanı dolu korsan  
………….Şefsiz orkestra gibi  
……….Her havadan çalarlar  
……Hele de sen kadınsan!  
 
Belediye meclisinde konuşma yaparken  
“İkinci evlilik hakkı isteriz” diyen birilerine  
“Şeriatta dört iken hakkınız  
Bu cömertlik niye? ”  
Diyerek oturtuyor yerine  
 
Siyasette ayak kaydırma oyunları  
İçeriyor bin bir türlü hileyi  
Haremlik selâmlık gibi basit mevzulardan  
Yıpratılmış yüreği…  
Atatürk İlkesinden ve kişiliğinden  
Beklenince ödünler silsilesi  
 
İstifadan döndüremez onu hiçbir parti yetkilisi…  
Hatta Menderes bile…  
 
Sevdası koltuk değil  
Vatanıydı halbuki!  
Kafa tutarak partisine çekiverdi restini :  
 
“Başkan seçtirmiş olabilirsiniz beni  
Ama hizmetten siz alamazsınız  
Canımı veren alıncaya değin veririm emeğimi”  
 
Diyerek ayrıldı görevinden  
 
………Rayında gitmeyen işler  
……..Çıkarcılar yüzünden  

…..Neler çekiyor millet  
.Üç kâğıtçılar elinden.  
 
Arkadaşlarıyla birlikte  
“Müstakilleri Destekleme Cemiyeti” adıyla  
Kurduğu dernekte  
Ve  
“Mücadele” isimli dergide  
Hizmet etti uzun süre...  
 
İzmit’te kadınlar birliği şubesini kurdu  
Ardından Ankara’da bir ana okul…  
Almanya’da Türk çocuklarına  
Eğitimci olarak onlara oldu kul..!  
 
 
Sonuna dek harcadı olanca varlığını  
Vatana hizmet bu olsa gerek!  
Hastane, konferans salonu döşetti  
Eşi adına…  
Doğum evinde oda  
Yaşlılara huzur için yuva  
Kendi adına…  
Tüm emekleri insana vefa adına…  
 
Yardımsever, yurtsever, insan sever kimliği  
Her fiilinde öne çıkıyor.  
Faaliyet raporu baştanbaşa seviye  
Baştanbaşa insanlık taşıyor.  
 
Eğitimci birikimiyle gönül sesinden  
Nesillere ışık yakmak için elinden gelen;  
Kaleminden dökülen şiirlerin ana temâsı;  
Atatürk, demokrasi, ülkesi ve insan  
İbretlik liste dolu sonrası… 

 
Asuman Soydan ATASAYAR 

------------------------------------------------------------------ 

Hisarcılar; vezin konusunda bir dayatmaya 
karşı olmuşlar, şiir olarak kalabildiği müddetçe 
aruzu da, heceyi de, serbest şekilli şiiri de 
kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Şiirin şekil 
özellikleri yönüyle, aruzda ve hecede alışılmış 
kalıpların çerçevesinden kurtulup yeni 
söyleyişlere ulaşmasını hedefleyen Hisarcılar, 
muhteva özellikleri yönüyle de, şiirin 
konusunun sınırlandırılamayacağını, şiir feda 
edilmemek şartıyla her konunun işlenebileceğini 
savunmuşlardır. Zira sanatın her şeyden önce 
bir hürriyet meselesi olduğunu, ancak, 
dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zaman 
mut¬lak hürriyet rüzgârı esmediğini belirterek, 
"hürriyet perdesi arkasında oynanan maksatlı 
oyunlara pabuç bırakmayacaklarını" da her 
fırsatta dile getirmişlerdir.” 
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YARADILIŞ DESTANINDAN 
I-  
………………Sevgidir işin esası  
 
Yer, ay, güneş; toprak, hava, ateş yok iken  
Suyu da, rüzgârı da yaratmıştı O zaten  
 
Sonsuz boşlukta evvelden evvel, ilkten ilk  
Uçuyordu kartallaşıp Karahan’ la Erlik  
 
Varedenle var edilen hoşça bakarken suya  
Sular, sular…Varmadılar meçhul uykuya..  
 
Sıçratıyordu suyu rüzgârları estirip  
Marifet sandı bunu, anlamadan doruk, dip  
 
Yükseklere çıkayım bulunduğum noktadan;  
Derken  
Onu yakalayıp boylu boyunca düşürdü suya  
Yüce  
…….Yaradan.  
……….Karahan…  
 
Dedi:  
''(D) ur  
H(E) le!  
Ke(S) yeli!  
Su a(T) ma, su! …  
Uçam(A) zsın sen!  
Kendi(N) i ne sandın?  
Beni işit, beni, beni! ”dedi.  
......Duydu,  
........Titredi  
..........Korktu  
 
Suyun içine  
Battıkça battı  
Dolu dolu su  
Yuttukça yuttu  
 
Dibe batarken,  
Ağırdı öylesine.  
Ölüm tadarken,  
Bağırdı avaz avaz…  
Boğulmakta olanın feryâdıyla  
Bir uğultu yayıldı ortalığa  
Acı mı acı  
Emir emirdi:  
'''Çık yukarıya '' dedi  
''Kim daha güçlü  
Bak etrafına! ''  
Ve ekledi:  
‘’Sağlam taş getir! ’’  
“Sağlam taş! ”  

 
Suyun dibinden  
Geldi koca hediye  
…Karahan ile Erlik  
……Oturdular taş üstüne  
………Konuştular  
………..Yapılacak iş üstüne  
………….Konuştular,  
……………Sohbet edip konuştular  
……………………………Sevilene sevenin  
……………………………Yaptığı nazdır sohbet  
…………………………….Bakış bakış söylenen  
…………………………….Muhteşem sözdür sohbet  
…………………..Suyun dibinde çaba  
…………………..Neye, niçin, acaba?  
…………………..Zaman denen girdaba  
…………………..Boşalan özdür sohbet  
…………...Varmak sonsuza birden  
……………Arınmak, yunmak kirden  
……………Ayrı kalınca yârden  
……………Ağlayan gözdür sohbet  
Bir biterse bin başlar  
Aşksız döngü yavaşlar  
Yanar, yakılır taşlar  
Sularda közdür sohbet  
Taş tamamdı,  
Ancak,  
Toprak yoktu ortada;  
……..''Şimdi itaat et, kul ol  
…………Ve suya dal  
…………..Su dibinden  
…………….Avuç, avuç toprak al! ''  
Buyrukları  
Geldi arka arkaya...  
Güçsüzlüğünü anlayıp  
Boyun eğdi Karahan’ a.  
Verilen emre uydu  
Daldı suyun dibine.  
 
Buyruğu yerine getirdi Erlik  
Sırlı emâneti uzattı dipten...  
 
”Ol” dedikçe her şey arka arkaya  
…Oldu!  
……...Oldu!  
………….Oldu!  
Taş üstüne oturup  
Seyretti olanları  
Sevdi,  
Sevdi,  
Kendisinde kendini  

Harun YİĞİT 
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NUTUK’DAN 

............................ 

Oy Samsun’ um, oy  
Trabzon, Karadeniz  
Kan ağlıyor, oy…  
Örgütlenmiş Pontus’ u  
Kalır mı beniz?  
 
Trabzon  
Samsun ve bütün  
Karadeniz, sahiller…  
Kazan kaldırmışlar, Kaynıyor  
Örgütlü adamlar; Pontus hayali...  
 
Durumun korkunçluğu, dehşeti karşısında  
Her yerde her bölgede kurtuluş çareleri...  
Kim kime inanacak bu çıfıt çarşısında  
Kolay mı sandın, kanar, açılan yâreleri  
Kendi kendine sarıp topluyor pâreleri  
Göz dikene cehennem, vatan, her parçasında  
Can verecek bir halkın gözdesi, gönül eri  
And içilmiş, dönüş yok! Son nefes, son neferi  
Durumun korkunçluğu, dehşeti karşısında,  
Her yerde her bölgede kurtuluş çareleri...  
 
Samsun’ un evleri denize bakar,  
Bir deniz gözlü yâr oturmuş Bandırma vapuruna  
Ah vatanım, der, der de; yanar ağlar!  
Çıkar on sekiz yiğit arkadaşıyla bir sabah seherinde  
Kıyıda iklim vatan aşkı, zaman, Kemal kokari!  
Parça parça ihtiyar dev, Osmanlı  
Kanlı pençesinde canhıraş feryat!  
Kaleler alınmış, limanlarında başka bayraklar,  
Durdurun şu Boğaz’ dan akan suyu!  
Su ağlar, Kemal ağlar, ben ağlarım!  
Su… Karadeniz ve su... Uykusuzsun, bilirim  
Var uyuma,  
Sevdalım geliyor seninle!  
 
Haysiyetli, şerefli bir milletin destanı  
Seninle yazılacak, sen’le baki kalacak  
Deli mavi rengine karıştıkça al kanı  
Gökteki yıldız ile ay nur’ unu salacak!  
 
Duyulmasın umutsuzluk ve intizarı  
Gülsün anaların yüzü, doğ sarı güneş!  
Muştular ver, Karadeniz çalsın koçari  
Değsin suya Bandırma’ nın küreği, kardeş!  
-Beklemekten sancılı şu karnını yar, deş  
-Kussun apak köpükleri mavi yeşil döş  
-Vira vira sesleriyle düş önüne, düş!  
 
Açmış kollarını batısı doğusu  
Bir uçta Trakya bir ucu Erzurum  
Tek yürek tek bilek, ulusu ordusu  
İşte memleketim bu, budur son durum!  
-Dağına taşına, kurduna kuşuna  
-Bulutun toprağa hasret ağışına  
-Kurbanım TÜRKİYE’ m, eğilmez başına!  

 
Ölmek var dönmek yok, çıkılan yoldan  
Sahipsiz değil yurt, göstereceğiz...  
Gizliden gizliye satılmış kuldan  
Hesabı kitabı kestireceğiz!  
-Kimisi İngiliz dostu olmuş ya  
-Kimisi mandacı Amerika’ ya  
-Kimi de Kürtleri yükseltiyor ya...  
 
Hürriyet bizim karakterimiz  
Özgür bayrağım, anadilimle  
Dostluk, kardeşlik tek dileğimiz  
Sulh içinde bir ülke, ilimle...  
-Bil ki, bunlara sırtın dönenler  
-Şer odağında şarlatan cinler  
-Şeref onurdan bunlar ne anlar!  
 
Son damlası kalsa da kanım,  
Direnirim, hâşâ tutsaklık!  
Darağacı olsa da sonum  
Özgürlük der, etmem uşaklık!  
-Bırakalım ayrı gayrılık  
-Emek ister güçlü uygarlık  
-Güler yüzler, olur aydınlık!  
 
Dedi ki, Mustafa Kemal:  
 
“ Gafil, hangi üç asır, hangi on asır  
Tuna ezelden Türk diyarıdır.  
Bilinen tarihler söylememiş bunu  
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,  
Dinleyin sesini doğan tarihin,  
Aydınlık karaltı, karaltıda şafak  
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gelin  
Asya’ nın ortasında Oğuz oğulları,  
Avrupa’ nın Alpler’ inde Oğuz torunları  
Doğudan çıkan biz, batıdan yine biz  
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz  
Türk sadece bir milletin adı değil,  
Türk, bütün adamların birliğidir.  
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,  
Ey yığın yığın insan gafletleri!  
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,  
Dünya o zaman görecek hakikat nerede,  
Hakikat nerede? “ (2)  
 
Gel,  
Çatma  
Kaşını  
Anadolu’ m!  
Bitecek bu gün  
Bitecek bu zulüm!  
Umutlar çiçek açtı  
Sana çıkıyor yolum!  
 
Beklenen güneş doğdu Samsun’ dan  
Sene bindokuzyüz on dokuz,  
Nefesler tutulmuş, gürül gürül Karadeniz’ den,  
Binlerce okuz! 

Refika DOĞAN 
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ADEM PEYGAMBER’DEN 

Yer yüzünde yaşayan en mübârek halife  
Sonsuzluğun rengiyle nakışlanmış elife,  
Aynayım aynalardan, bir de milyon kaynatan  
O kutsal emânetle atomları oynatan! ..  
Temsilciyim, temsilim; bendedir sahne dekor,  
Kâh melekten üstünüm, kâh hayvandan aşağı,  
İnanmazsan ey dostum, aynaya bak beni sor,  
Dilimlenmiş dil benim, Allah söyler lisanım  
Sırların âhengiyim, insanım ben, insanım.  
Göz içinde göz benim, ilham alır bakarım.  
Bulutlar göz göz ağlar, ufukları yakarım.  
…….Parmak ucumda şehir,  
…………Damarlarımda nehir,  
………………Bana hazır cehennem,  
…………………..Beklenen cennet ahir! ..  
Uçurumlar içimde, dağlarımda sis duman  
Buz dağıyım eriyen, mühürlenmiş asuman…  
Sonsuzluğun rengiyle nakışlanmış Elif'im  
Çözülmemiş bilmece, sırların âhengiyim.  
 
Olur mu köksüz ağaç, dalsız yapraksız çiçek?  
Doğmak varsa anadan, ölüm dönülmez gerçek.  
Defterdir omuzdan omuza gezinip duran,  
Odur ruzi mahşerde, hece hece okunan! ....  
…..Hangi zaman kapanır  
………Hangi zaman dürülür,  
…………..Hangi zaman görülür  
………….Hangi zaman açılır,  
…………… Hesaplar hesaplanır?  
Hesaplar ki gökleri doldurur, yerleri kaplar  
Defterler masum, kalemler çile çeker  
O kalemler ki bu gidişle ey dostum,  
………………………Cinnet geçirecekler!  
…………………..…Dünya denen bir han  
…………………….Acımasız son gurbet.  
……………………Bu gurbetin sonunda  
…………………Bizi beklerken cennet,  
Gülecek, üzülecek,  
Ya kimler delirecek? 

................................ 
………Yüce Rabbim toprağa, şekil verip üflemiş,  
………Canlandırmış ruh ile, cemaliyle süslemiş,  
………………..İradeyle akılla, mesuliyet yüklemiş,  
…….Melekten üstün kılmış, işte bu insan demiş.  
 
…………….Kuru bir taneye, harman gizleyen,  
………………….Sınırsız mucize, güce hayranım,  
…………………….Yılan zehir’ine, derman gizleyen,  
………….........Sonsuzun sahibi, güce hayranım.  
 
…………….Gündüzün güneşi yakıp har eden,  
……………..Zerreden küreye, yoktan var eden,  
………………….Buharı bulutta, yağmur kar eden,  
……………..Sırların sahibi, güce hayranım.  
 

*  
Hey!  
Hey aşk!  
Nelere  
Kadirsin sen?  
Güldüren sensin,  
Öldüren yine sen.  
Seninle çekilir,  
Acı, keder ve çile,  
Seninle yaşanır mutluluk,  
Senin gizeminde sevgi dostluk.  
Kanlı gözyaşı, çekilen ah sende,  
Kan rengi yaş damlası,  
Kirpik çimenine deva,  
Gönül goncalarına şifa yaprağı! ..  
Cennet gülünün toprağı,  
Azap kuyusunda sabır,  
Bitmeyen kara gece….  
Tahammül mülkünde,  
Çözülmez bilmece! ..  
 
……..Kutlu bir sevda ile, karılmış kara toprak,  
….Türlü türlü renk almış, şu insana dön de bak,  
……Kâinat ağacını, donatmış yaprak yaprak,  
Asla mümkün değildir, aşk olmadan yaşamak.  
 
……………….Aşığa cevr-i cefa, sanma ki ona eza,  
……………Belki yârinden ona, lütfedilen bir vefa,  
……….Gafil olan aldanır, sanır ki bu bir ceza,  
……Bin inayet gizlidir, bilirse sürer sefa.  
…….Cefası olmayan aşk,  
……….Harap olmuş bir bina,  
…………..Öyle bir dava ki…  
……………..Onun şahidi cefa! ...  
Ne hoş olur, candan olursa canan,  
Gönlünde hicran, dilinde vuslat,  
Cefasında gizem, görünüşte düşman,  
Olsa da piman, kalbinde şefkat.  
………Muhabbetin güzeli,  
………….Tattırmadı zevkini,  
………………Tattırmadı İblis’e…  
.................Sakladı halvetinde,  
…………………...Ulvi muhabbeti,  
………………………Öğretti birer birer,  
…………………………Öğretti tam deminde…  
.…………….…..Sakladı ızdırap halvetinde.  
……………...Kaldırdı  
……..…Yokluğun peçesini,  
……..Melekut âleminde,  
……...Şan verdi, şeref verdi,  
…….Kıldı kendine yâr,  
….Secde edin durmayın,  
Sizde olun bahtiyâr.  
…….Melekler kapanırken secdeye,  
…………Gururuna kapılan,  
……………….İblis oldu isyankâr.  
 
Ali GÖZÜTOK 
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TEŞNEDİR BU CAN SANA 
 
Elif lam  
Sözbaşı kelam  
Can muştusu güzel he  
 
Ervahız kalubeladan geçtik  
Gönlümüz zikir tavrımız isyan  
Tövbe tövbe yüz bin kere tövbe  
Mecnun olsak da Leyla’dan geçtik  
İnsanız ey Rab malumdur nisyan  
 
Halimiz ayan sana  
 
Elif lam ra  
Ayet okur tepeden  
Kutsal dağ hira  
 
Ay şavkına gölge düşmez  
La düşer kesrete ziyan  
Levh-i mahfuz âleme sır  
Ayna varlığı bölüşmez  
Hidayet hazreti Furkan  
 
Hayranım sultan sana  
 
Elif lam mim  
Varlık adını heceler  
Teri gül olan kim  
Kim âleme rahmet  
Mekke’ye düşer nur  
Aydınlanır geceler  
 
‘Kün’ dedi can buldu adem  
Rahman bağışlar kulunu  
Ateşte güldür İbrahim  
Feleğin çarkında âdem  
Kaderle çizer yolunu  
 
Yakışır ihsan sana  
 
Suya dokunur dudağım  
Her şey adınla leziz  
Bu can sana adağım  
Bu nasıl dünya  
Bu nasıl giz  
 
Besmeleyle açılır babın  
Ah bu gönül sevene mihrab  
Alak ‘İkra bismi rabbike’  
Sırlanmış kâinat kitabın  
Okudum bildim seni ey Rab  
 
Teşnedir bu can sana  
 
Mehmet ÖZDEMİR  

 
 
 
 

Dokunmak İstiyorum Aldığın Her Nefese  

ey sevgili  
nefes aldığın şehirden sesleniyorum bu gece  
duydum ki avcılar vurmuş sana gönderdiğim mektupları  
gelmemiş  
saldığım selamlar takılmış yelkovan dikenlerine  
engellemiş  
kör baykuşlar saldırmış gecelerine  
uyutmamış  
bindiğin trenler rötar yapmış her seferinde,  
bana çıkan yolların çevrilmiş dikenli tellerle  
yol vermemiş  
 
seni aradım durdum gezdiğimiz her yerde  
kalp mahzun yürek ezgin dildeki hecelerde  
aramış sormuşsun yar duydum ki nicelerde  
yolumu beklermişsin sabahsız gecelerde  
 
ey sevgili  
nefes aldığın şehirden sesleniyorum bu gece  
adım adım gezerken sokaklarda  
yokluğun rüzgarı üşütüyor her anımda  
hasretini doluyorum boynuma  
resmini koysam da koynuma  
anılara sarılsam da sıkıca  
her sokaktan eylül çıkıyor karşıma  
 
soğuk ve hüzün sararken her yanı  
donduruyor insanda akan kanı  
 
ey sevgili  
nefes aldığın şehirden sesleniyorum bu gece  
bahar meydanları sensiz  
bahar meydanları sahipsiz  
koklamaya kıymadığımız güllerimiz ağlıyor  
el ele altından geçtiğimiz gökkuşağı yağmalanıyor  
yapraklar terk ediyor birer birer ağaçları  
öyle bir eylül vurmuş ki sokakları  
kaldırımları diş çektirmiş sancılı  
sokak lambası yenik düşmüş rüzgara  
eğmiş boynunu  
ateş böcekleri dans etmiyor artık burada  
şemsiyeler isyanda buluta  
muhtaç kalmış bir damla yağmura  
 
ey sevgili senle coşan sokaklar kederde  
oysa ki varlığınla güzellikler taşardı  
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nisan yağmurlarıyla tüm yürekler coşardı  
sen olsaydın bir tanem bahar bize koşardı  
 
ey sevgili  
nefes aldığın şehirden sesleniyorum bu gece  
uyuyamadığım taş yataklar kanatıyor düşlerimi  
idam sehpalarına çıkartıyor eylül  
sığmadığımız topraklar yeşertiyor kaktüsleri  
dikenleri ok gibi saplanıyor yüreğime  
çivilenmiş bir pencereden bakıyorum şehrine  
kaç kere kör anahtarı çeviriyorum da kilidine  
uzanıp dokunamıyorum aldığın nefeslere  
 
ey sevgili yokluğunla düşmez miyim derde  
dokunmak istiyorum aldığın her nefese  
kulak veriyorum senden gelecek bir sese  
bir haberin bir selamın gelmiyor niyeyse  
 
ey sevgili  
nefes aldığın şehirden sesleniyorum bu gece  
dokunamadığım her nefeste  
dertli bir vapur demirliyor iskeleme  
ağır ağır arabesk duygular çıkıyor güverteye  
karanlık bir el söndürüyor yaktığımız yıldızları  
gökyüzünün karası çöküyor üstüme  
düşlerimi seriyorum  
sessizce geceye 
 
Abdullah RAMAZAN 
 
 
Ziya Osman Saba’nın (Eller, hepsi de beşer 
tane parmaktan/Eller, türlü türlü 
yaşamaktan)(Boynu bükük eller, dizlerin 
üstünde/İster bir yabancının, ister 
kardeşimin de) beyitleriyle başlayan 
Mesnevi’si. Yine Turgut Uyar’ın “Çokluk 
Senindir” başlıklı Gazel’i ve (hatırlarım bir 
akşam bir yokuşa durmuştum / İri atlarımız 
macardı dantellerimiz alman/ Ne göksuda 
bülbül dinlemek ne abdülhak Şinasi bey/ 
Ipılık bir sevgi geçerdi arasıra içimden o 
zaman) diye başlayan “salihat-ı nisvandan saffet 
hanımefendiye atfettiği” Kasidesi; 
 
Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. 
Aynı şekilde hece ustası olan başta üstad Necip 
Fazıl Kısakürek olmak üzere Arif Nihat Asya 
hocamız dahil bir çok usta da divan şiirinden 
etkilenmişlerdir. Kısaca demem o ki; divan 
edebiyatı, halk edebiyatı, aşık edebiyatı, tekke 
edebiyatı, aruz, hece, serbest; adına ne 
derseniz deyin, bizim şiir dünyamızın şairleri 
hem maziden ve hem de hal’den etkilenmişler 
ve kendilerine özgü tarz, şekil ve üslup da da 
şiirler kaleme almışlardır. 
 

 
 
 

AH ÇİÇEĞİM ! 

Bir yerden  
Ya da birinden gitmek değil  
İnsanın kendinden gitmesi  
Gidişlerin en acısı..  
 
Buzdan gibi tüm yer küre  
Karış yer yok O´na göre  
Dağıttı göz göre göre  
İradeyi yaydı gitti..  
 
Gerçekler...  
Çiçekler...  
Kuşlar, böcekler  
Dolu,yağmur,yağan kar  
Ne önemi var  
 
Saati,takvimi yırtıp  
Dünyayı üstüne örtüp  
Sanki her döneme tertip  
Bir noktada saydı gitti..  
 
İçim yanar  
Gözüm pınar  
Ah yar ah...  
Ah çiçeğim ah...  
Ateş yurdu bu diyar  
 
Düşer gibi bir kuyuya  
Veda etti her kıyıya  
Gizem dolu bir duyuya  
Kapılarak uydu gitti..  
 
Gitti..  
Ele gelmeyecek şekilde  
Ah keşke benden olsaydı  
Gidişi..  
Beni ateşe atan  
Asıl yakan  
Kendinden gidişi  
 
Canımı dişime taktım  
Sarılıp döşüme çektim  
Nasıl derim ben bıraktım  
Kollarımdan kaydı gitti...  
 
Ah çiçeğim...  
Mümkün mü ahsız anmak  
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Bu ateşin dumanı  
Olmasın mümkün mü  
Ah çiçeğim....  
 
Lal kalırdım isteseydi  
Can olurdum isteseydi  
Ben ölürdüm isteseydi  
O kendine kıydı gitti..  
 
Gözlerim ıslak  
Nefesimin ciğer hararetinden olacak  
Burnumun delikleri  
Sızlıyor..  
 
Eller ne derlerse desin  
Sevdası gönlüme besin  
O da istemeden kesin  
Sentezi´yi koydu gitti..  
 
Bana gelmesen de olur  
Kendine gel yeter ki  
Hiç yanımda olmasan da  
Razıyım..  
Yeter ki kendinde ol  
Ah çiçeğim ah....  
Yoldaşın olsun Allah.... 
 
Ozan SENTEZİ 
---------------------------------------------------------- 
NİYAZİ YILDIRIM GENOSMANOĞLU’NDAN 
 
“Soru: Türk şiirinin geleceği konusunda 
düşünceleriniz, genç şairlere tavsiyeleriniz 
nelerdir?  
 
Cevap: Türk şiirinin büyün bir geçmiş? 
vardır. Bugün şiir, pek az ve zayıf, fakat 
kökü sağlam olduğu için, deminden beri 
söylediklerimiz ölçü olarak alınırsa Türk 
şiiri yeni bir merhaleye girecek ve özlenen 
büyük şiir doğacaktır, sanırım.  
Büyük şiir, daha doğrusu büyük san’at, 
durup dururken, doğmaz. Büyük heyecan 
ister. Büyük heyecanlar yaratılınca büyük 
san’atkâr da kendiliğinden gelir. Geçmişte 
san’atın her dalında verdiğimiz büyük 
eserlerin, son bin yıllık tarihimizdeki 
oluşlarını hatırlarsak, bu iddiamızın 
doğruluğu meydana çıkmış olur. Şunu da 
belirteyim ki, geçmişimiz bize en büyük 
heyecan kaynağı olarak şimdilik yeter. 
Onu, günümüze aktarıp dünü bugünle 
yoğurabilecek san’atkâr ister. Genç 
şairlerimizin bu nokta üzerinden hareket 
etmelerini tavsiye ederim.” 
 

SİMURG 

Su kuşları denize vurdu  
Her sekme ürperişti  
Her özleyiş gurbet  
Ayrılık yakamoz- ışık huzmesi  
Hicran içli yüreği kavurdu  
Rüzgâr yalaz yalaz geçti  
Şarkılar ağır aksak  
İsra şeb-i yelda  
Gece yürüyüşüdür sevda  
Unutulduk mavi gülüm  
Unutulduk akşamın kenarında  
Kızıla çalan mor sevişmeler  
Bin bir meşakkat bin bir ölüm  
 
Deniz kızlarının şarkılarıyla  
Döküldük guruba kan içtik sularından  
 
Yüreğine gam eker  
Kim dayanır vedaya  
Gözlerine mil çeker  
Kan sıçratır sevdaya  
 
Ufuklar kanatlandı  
Buluta vuruldu gümüş aydınlık  
Yıldızlara at koşumu  
Islak üzengiler ve eyer  
Ey bulut bu sancıyı dindir  
Selam olsun yürüyüşe  
Gökçe sevdaya selam  
Hayret vadisi ıssız ve derindir  
 
Upuzun yalınca bir akşam  
Alaca atlarla geçtik sularından  
 
Hangi yürek közdedir  
Gam demlenir ah olur  
Sır mayada özdedir  
O kuşlara şah olur  
 
Yol açtık içimizde  
Bir yürek derinliği  
Kuşlar çığrıştı hicret hicret  
 
Dalgalar deniz kızlarının sesi  
Düşüp bir bulutun serinliğine  
Üşüdükçe çoğalır yâr nefesi  
 
Tükeniş alnımızda yazıdır  
Var oluş mavera  
Yalnızlık içimizde sızıdır  
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Gül kızıllığında bir akşam  
Kafile kafile göçtük sularından  
 
Kanadında rengarenk  
Telek telek açılır  
Her telinde bir ahenk  
Kuş türküsü saçılır  
 
Turna düşünde sefer  
Sıla kaç kanat mesafesi  
Gurbet geçmiş zaman çekimli an  
Umut içimden geçen gökyüzü  
Aşk dizimde derman  
Gözümde fer  
Çağırdıkça denizin sesi  
 
Hayret kuşça düş  
Sevmelerim paymal  
Ey melâl sen benimle kal  
 
Binlerce otuz kuş bulutlara tutunduk  
Kanat kesildik uçtuk sularından  
 
Eli çerağ yolu nur  
Menzil uzun yol yokuş  
Kaf dağına kavuşur  
Altmış kanat otuz kuş 
 
Mehmet ÖZDEMİR 
 
---------------------------------------------------------- 
NİYAZİ YILDIRIM 
GENÇOSMANOĞLU’NDAN 
 
Soru; Siz Türk şiirinde yepyeni bir çalışmanın 
temsilcisisiniz diyebiliriz. Yani Destan’dan 
bahsetmek istiyorum, destan nedir? Türk 
sanatında yeri nedir, ne olmalıdır?  
 
Cevap: Destan, milletin, en yüksek duygu, 
düşünce ve isteklerini ifade eden ve değişmez 
özelliği, kahramanlık olan eserlerdir. Bu 
konuda, bir ingiliz şairi şöyle diyor: “Bir 
kahramanlık şiiri, şüphesiz ki, insan ruhunun 
başarabileceği en büyük eserdir. (Türk Ans. Cilt 
13)Türk destan kaynakları, pek çok zengin 
olmakla beraber, hemen hemen (Manaş 
Destanı hariç) hepsi ham madde halinde 
bulunmaktadır. Henüz tam bir destan niteliği 
kazandırılmadığı için destanımız, san’at 
ölçüsünde’ifadesini bulamamıştır. Bu, 
edebiyatımız sakatımız, şiirimiz top yekûn 
harsımız bakımından büyük bir noksanlıktır. 
“Türk Destanı” nı işlemek günümüzün 
san’atkârı için bir vecibe olduğu kadar, 
milletimiz için de büyük bir ihtiyaçtır. 
 
 

 
 
 
ISLAH ET!  
 
….Yık!  
……Yık varlığın şehrini,  
……..Yık ki!  
………..Benliğin gururunu virane kıl.  
…………….Bak!  
………….…..Bak gönül aynasına,  
……………….Yâr uğruna, mestane kıl.  
………………….Düşün!  
…………………….Niçin verilmiş insana,  
………………………..En değeli varlık, akıl….  
Şırıl şırıl akan su, bak nasıl da zikreder!  
Buluttan düşen damla, çırpınarak diz döver.  
Durgun sudan içen kuş, göğe bakıp şükreder!  
Fırsat elden kaçmadan, sen de nefsin ıslah et! ...  
…………………………….Ya ıslah et!  
……………………….Azgın olan nefsini.  
……………………Ya da…..  
……………….Gücün yeterse eğer,  
…………..Can evinden vur onu! ..  
………..Kes!  
……………Kes meylini gayriden!  
……………….Düşme nefsin peşine.  
…………………Sürüm sürüm süründürür,  
……………………..Bakmaz gözün yaşına.  
Kurtul nefsin şerrinden, göze al öldürmeyi,  
Sağlamsa gasbeder o, can taşıyan gemiyi,  
Hızır misali dene, dene sen de delmeyi,  
Ömrün boşa geçmeden, sen de nefsin ıslah et!  
…………..…Yalan,  
…………….…Yaşadığın dünya yalan!  
…………….……Beylik yalan,  
…………….………Paşalık yalan,  
…………….…………Heva yalan,  
…………………………..Heves yalan,  
“Var biraz da sen oyalan”  
……………………Buğday içinde burçağı,  
………………..İnsan mayası balçığı,  
…………..Nefis denen o alçağı,  
……….Al ayağın altına,  
Ruh bedenden uçmadan, sen de nefsin ıslah et!.. 
 
Ali GÖZÜTOK 
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ASLI KARALI DEĞİL Mİ? 
 
Kader kozu gönül ası,  
Bu can yaralı değil mi?  
Göremedim bir alyansı,  
Taşlar sıralı değil mi?  
 
*Parmağına taktığım  
**Sevdamıza nişandı.  
***Sen söküp atmadıysan  
**Kendi nasıl boşandı?  
****Söyle can nasıl boşandı  
**********Ey yâr nasıl  
***********Nasıl boşandı?  
 
Dudakları bal dürümü,  
Benleri sevda sürümü,  
Kızıl saçın var cürümü,  
Aslı karalı değil mi?  
*Taradığım her telde ellerimden iz vardı,  
**Şimdi hangi renkte kim bilir?  
***Belki kızıl, belki kızıldan da öte…  
 
Kaşları hilal eğrimi,  
Peri mi desem huri mi,  
Aşkın bitik mi meri mi,  
Sonsuz süreli değil mi?  
 
*Ölürsen mirasçınım  
**Bir sevda alacağım var.  
***Bana karasını bırak  
****Tozpembeyi istemem.  
*İster yaralı olsun ister yanmışı;  
**Ama mutlaka karası olsun,  
*************Mutlaka!  
 
Gözleri inci ağlayan,  
Gönlümü yakıp dağlayan,  
Ömrümü ipe bağlayan,  
Zülüf taralı değil mi?  
 
*Yel vurdukça tüter mi  
Her telinden süzülür mü türküler?  
***Hangi nağme hoş düşer  
****Bir garibin gönlüne  
*****Söyle söyle yâr  
********* Söyle yâr!  
 
Lale sümbül reyhan boyu,  
Türkmen kızı belli soyu,  
Obası var Yörük köyü,  
Sorsam buralı değil mi?  
 
**********Sorsam  
Sorsam buralı değil mi? 
 
Osman ÖCAL 

 
 
 
İLYAS’I UĞURLAMA 
 
İlyas’ım yiğidim  
Kara kuzusu anasının  
Toros dağıydı babasının  
Mehmetçiği ülkesinin  
 
Ya sözlüsünün  
 
Kınalar yakmıştı ak ellerine  
Dalgalar vermişti saç tellerine  
İbrişim bağladı ince beline  
Gelip saracak yiğidim diye  
 
Hayalleri vardı düğün gününe  
Bayrak dikecekti evin önüne  
Kalkacaktı alay gelin yönüne  
Umuda karayı yazanlar geldi  
Yurdun düzenini bozanlar geldi  
 
Söndü ocağı  
Kaldı yarsın gelin kucağı  
 
Anası, babası, yâri, bacısı  
Ağıtlar yakılır dinmez acısı,  
Unutmaz yiğidini yurdum  
Eller duada…  
Alanya Kalesinde dalgalanır bayrağım  
Say ki bu senin düğün alayın  
Şehit İlyas’ım  
 
Git  
Git uğurlar olsun  
Senin kanın yerde kalmaz ant olsun  
 
Seni görmezden gelen gözlere  
Hissetmeyen yüreklere yazıklar olsun 
 
Rahime KAYA 
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