
MUMLA HASBİHAL 
 
Ey gecemi ışıtıp usulca yanan mumum! 
Neden hep benim gibi yandıkça eriyorsun? 
Gizli gizli ağlayıp kora dayanan mumum, 
Her dem o sevgiliyi andıkça eriyorsun! 
Tükendikçe sen bana ızdırap veriyorsun! 
 
Söylesene, sevdanın yarası mı var sende? 
Özün beyazken bahtın karası mı var sende? 
Hicranın yanıp duran çırası mı var sende? 
Sen bu  aşkı bir zeval sandıkça eriyorsun! 
Acıyı gergef gergef  içime örüyorsun! 
 
Yanık bağrına vuran çok ince bir sızı var. 
Işığında, kavuran bir sevdanın gizi var. 
Gövdende damla damla bir gözyaşı izi var. 
Alevini gövdene bandıkça eriyorsun! 
Eridikçe eridim ben de bak  görüyorsun! 
 
Mısralarım anlatır sevdamı hece hece. 
Bu tarumar yüreğim sığınır ulvî güce. 
Kalbim aşk ateşiyle kavrularak her gece 
Yavaş yavaş büryana döndükçe eriyorsun! 
Yürüdüğüm yollara yangınlar seriyorsun! 
 
Yetmedi mi ruhumun pervazına konduğun? 
Yetmedi mi inceden  duvarları yonduğun? 
Yetmedi mi kor olup içten içe yandığın? 
Kör geceme dumanın sindikçe eriyorsun! 
Bu derbeder âşığı inan ki yoruyorsun! 
 
Bundan böyle imkansız, duramazsın yerinde! 
Yalnızlık kaygısı var hal kalmadı ferinde; 
Belli ki aşk yolcusu artık son seferinde… 
Hatıralar üst üste bindikçe eriyorsun! 
Vuslatın saatini ruhuma kuruyorsun!  
 
Anladım ki yandıkça pişip  kül olmakmış aşk; 
İbrahimce ateşe düşüp  gül olmakmış aşk; 
Benlik denen engeli aşıpkul olmakmış aşk; 
Sevda sana gizemler sundukça eriyorsun! 
Çölden kurak haline bir deva arıyorsun! 
En sonunda “hiç” olup maksuda varıyorsun! 
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ÖKSÜZ YAKARIŞ 
 
Mücerret bir haldeyim heyecandan, hevesten.  
Payıma düşer gibi hicranım, son nefesten...  
Kirpiğimde, kaynayan bir katliam buğusu...  
Güneşe küs mü anne, düşlerimin doğusu?  
Ben, yanan bir çırayım kan gölü bir diyarda.  
Nasıl susarsın böyle çığlığımı duyar da?  
Nazım sana geçiyor, sen konuş ki söneyim.  
Savaşa sürgün edip çaldılar varsa neyim.  
İsimsiz bir çocuğum şefkatinden Irak'ta.  
Boğuyor beni anne, gözyaşlarım firakta.  
Duy ne olur sesimi, bu öksüz yakarışı.  
Nasıl özledim anne, ah bir bilsen barışı!.. 
 
Uçurtma uçurduğum gökte bomba isi var.  
Hüznüme çanak tutan akşamların sisi var. 
Simsiyah iki sayfa göz aklarımda, korku… 
En titrek saç telidir şakaklarımda, korku.  
Dalgalara tutundum, kumsala attı beni.  
Kopardı senden anne, bir savaş hattı beni.  
Minicik parmaklarım, vahşete siper olmuş.  
Her gece yanağımdan gözyaşım öper olmuş.  
Keskin siren sesleri, kulak zarımda jilet...  
Şefkatli kollarına yok mu dönüşe bilet?  
Duy ne olur sesimi, bu öksüz yakarışı.  
Nasıl özledim anne, ah bir bilsen barışı!.. 
 
Feryadıma kayıtsız dünya, zindanmış meğer.    
En çok seni özlemek, sevmek ondanmış meğer.  
Attığım son kahkaha, puslu bir anı şimdi.  
Yavrunu kan çerağı gözlerden tanı şimdi.  
Kor külüyüm tenimle tutuşmuş bir sobanın.  
Ben kürek mahkûmuyum harp denilen çıbanın.  
Baharım dünde kaldı, mevsimim hazan benim.  
Yandım, tutuştum anne; ateş-i suzan benim.  
Bosna’da, Suriye’de incinmiş bir gönüldüm.  
Arakan’da kıydılar, Filistin’de gömüldüm.  
Duy ne olur sesimi, bu öksüz yakarışı.  
Nasıl özledim anne, ah bir bilsen barışı!.. 
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ULULAR YURDUNUN SES BAYRAKLARI 

Ulular yurdunun ses bayrakları 
Gittiler bizlere uz bıraktılar. 
Cemal Safi, Neşet Baba, Karakoç 
Gurur abidesi yüz bıraktılar. 

Şiiristan derdim yurdun adına 
Erenler oldu mu hiç muradına 
Uçmağa vardılar ardı ardına 
Geride bir kutlu iz bıraktılar. 
 
O topraklar uluların yurduydu 
Sesler bayrak, kelimeler orduydu 
Göğe yakın mor dağların ardıydı 
Dağların döşüne köz bıraktılar. 
 
Yürek mayalayıp toprağa, suya 
Sevda uçurdular güneşe,aya 
Muştular gönderip Korkut Ata’ya 
Yarınlara dair söz bıraktılar. 
 
Sevda çıkınını sarıp aşk ile 
Türkü çığırdılar varıp aşk ile 
Mızrabı tellere vurup aşk ile 
Türk’ü fısıldayan saz bıraktılar. 
 
Ayşen’in kalbini yarabildik mi? 
Zahide’m yarasın sarabildik mi? 
Mihriban kim diye sorabildik mi? 
Sırrı çözülmeyen tez bıraktılar. 
 
Şairi ölünce yaşarmış şiir 
Vefayı bilene bal olur zehir 
Mevsimleri bile eyleyip tehir 
İlkbahar yerine güz bıraktılar. 
 
Onlar ki her mevsim hep kuraktılar 
Aşkın ocağında çıra yaktılar 
Paraya, şöhrete çok ıraktılar 
Kabuktan sıyrılıp öz bıraktılar. 
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Meczup (Aşktan Sebep) 
 
Ta ki aşkına düştüm akıldan beri oldum 
Ateşin de farkı yok benim için buzun da 
Yani elin meczubu garibin biri oldum 
Yolun da faydası yok bana kılavuzun da  
 
Kiminin bahtıymış aşk kiminin hailesi 
Aklını kaçırandan kaçarmış ailesi 
Sen geldin çıktı gitti yaşamak gailesi 
Ekmeğin de yerine seni koydum tuzun da  
 
Bazen hatırlıyor ve kendime şaşıyorum 
Bitki gibi veyahut taş gibi yaşıyorum 
Sanki aşkını değil dünyayı taşıyorum 
Başın da yükü ağır belin de omuzun da  
 
Umurumda mı sanki güldüğün gülmediğin 
Gözün baktığı yerde örtü var bilmediğin 
Anadan üryan gezer çünkü meczup dediğin 
Ayırdında değilim martın da temmuzun da 
 
Meğer dünya dediğin aşk üzere dönermiş 
Meğer aşk gürül gürül çağlayan bir pınarmış 
Meğer yürek yanarmış meğer yara kanarmış 
Meğer aşkmış merakı açın da susuzun da 
 
Ki ancak aşk ehline ayanmış dağın ardı 
Nefesiyle tutarmış ceylana koşan kurdu 
Kimler açtı okudu göz yedi kafa yordu 
Şifresi delideymiş sırrın da mahfuzun da 
 
İstedim didineyim ki adım şair olsun 
Kâğıda düşen her söz şahsına dair olsun 
Gözlerin şiir olsun kaşların şiir olsun 
Hecenin de tarife gücü yok aruzun da  
 
Mümkün mü bir nağmede kalbine doğru akmak 
Mümkün mü avazımı ellerine bırakmak 
Mümkün mü saçlarının teline türkü yakmak 
Sazın de harcı değil tarın da kopuzun da 
 
Aşk Kerem’i yandırır Kays’ı Mecnun edermiş 
Aşk değirmen misali aşığı un edermiş 
Ya hataya düşürür yahut zebun edermiş 
Şanını duydun işte Şah’ın da Yavuz’un da 
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KARADENİZ TÜRKÜSÜ 
      Sen anlat Karadeniz, on bin yıllık destanı, 

          Teoman’ı Fatih’i Ulubatlı Hasan’ı 

   I 
Kader diye alnıma nokta nokta oymuşlar, 
Adına “kuzey” deyip sağ yanıma koymuşlar. 
Hazar’ı elçi kılıp yollarına düşmüşüm, 
Kucağında göyermiş tükenmiş denen düşüm. 
O düşle köprü yapıp Atayurt’un bağrına, 
Yorga taylarla koştum “gaza” diyen çağrına. 
Çağıran sen olunca mazindeki o ruhla, 
Sular gibi çağladım Sakarya’yla Çoruh’la. 
Bütünüm dünde kaldı sen öteki yarımsın, 
Her yanım kış olsa da beklenen baharımsın. 
   

II 
Enginlerin tuzu var saçlarımın telinde, 
Bir elimde İstanbul, Kırım var bir elimde. 
O Kırım ki bunca yıl bağrımdaki yaradır, 
Senin suların serin, onun bahtı karadır. 
O karayı kanımla Akmescit’te aklasam, 
Orkapı’yı Tın ile yüreğimde saklasam. 
Yalta’ya dikmek için son Giray’ın eliyle, 
Sancakları süslesem Tuna’nın yeşiliyle. 
Yeniden at koştursa kıyında Yavuz Selim, 
Bayrağı kaldırır mı kırıldı denen elim. 
 

III 
Kızılırmak söz verdi Sivas’tan başlayarak, 
Bir gün sana gelecek yanında Yeşilırmak. 
Destanlar derlenerek dağların zirvesinden, 
Türküler dinlenecek bozkurtların sesinden. 
Süvariler atlanıp pusatlar bilenecek, 
Zalimlerin dilinden bizden af dilenecek. 
Yarını kurmak için hilal ile yıldızdan 
Haberciler gelecek Türkmen, Kazak, Kırgız’dan. 
Kırk akıncı eliyle sınırlar silinecek, 
Dünya durdukça adın yalnız “Türk” bilinecek. 
 
   Kefensiz gömüleyim sahipsiz bir mezara 

   Yeter ki kavuşsun da Karadeniz Hazar’a. 

       
       RUMUZ: SRMZN1977 
 

 

 

 



 

GÜLER GEÇERDİM 
 
Beklenilen değil alında yazı 
Olur deselerdi, güler geçerdim. 
Acısı geçer de yürekte sızı 
Kalır deselerdi, güler geçerdim. 
 
Toprak, toprak eder gözü elayı. 
Bir doğuş bir ölüş toplar alayı. 
Mevla’yı ararken şaşan belayı 
Bulur deselerdi, güler geçerdim. 
 
Dert olmasa zaman emer kanını. 
Kederlerin kaplar dört bir yanını. 
En sevdiğin vurur tatlı canını 
Alır deselerdi, güler geçerdim. 
 
Yan yana yürüyor yoklukla varlık. 
En büyük yoksulluk gözdeki darlık. 
Çocukken ansızın bu ihtiyarlık  
Gelir deselerdi, güler geçerdim. 
 
Kaç kere eskidi sırtımda abam. 
Olacağa vardı boş imiş çabam. 
Yaslandığım dağdı anamla babam 
Ölür deselerdi, güler geçerdim.  
 
Kötü, kötü olsun sen kötü bakma. 
İki dünya yorar çığırdan çıkma. 
Kâbe’yi yıkarsın gönülü yıkma 
Nolur deselerdi, güler geçerdim. 
 
Kalender olurmuş zamanla pişen. 
Derman değil imiş derdini deşen. 
Düşenin halini o damdan düşen 
Bilir deselerdi, güler geçerdim. 
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ÜTOPYA 
 
Zaman bir nehir gibi sona koşan kısraktı, 
Gidişler aynı yöne dönüşlerse yasaktı. 
Kanatlanan bir serçe tarifsiz his bıraktı; 
Bir hayâlse yaşamak, kalp şeytanı kandırsa! 
İnsanları aşk ile yeniden uyandırsa! 
 
İlişirken duygular yüreğimin ucuna, 
Gölgeler bağdaş kurdu zihnimin yamacına. 
Sessiz bir “ah” döküldü gönlümün avucuna, 
İçimde tüten melâl tüm cihânı yandırsa! 
Açılmadan yer ve gök yeniden uyandırsa! 
 
Merhamet ateşinin sararken alevleri, 
İyilik kasırgası yutsa kötü devleri. 
Kimsesiz çocukların oyuncaktan evleri; 
İçinde kaybolduğu bir rüyâyı andırsa! 
Anneler hiç ölmese, öperek uyandırsa! 
 
Haramı kucaklayıp ateşi tutacakken, 
Gariplerin hakkını usulca yutacakken, 
Vicdana çelme takıp aklı uyutacakken; 
Bir “hu” sesi kalbimi Rahman’a dayandırsa! 
Şu gaflet uykusundan ölmeden uyandırsa! 
 
Dalsam maviliğine düştüğüm bu hülyanın, 
Çeksem size resmini içimdeki dünyanın, 
Gönlümü kamaştıran bir hakiki ziyânın; 
Işıltısı ruhumu aşkıyla boyandırsa! 
Bizdeki asıl gizi sevgiyle uyandırsa! 
 
Bezm-i eleste kadar geriye sarsa kaset, 
İnsan eşref-i mahlûk onda yine asâlet, 
Bizi bizden almadan o en büyük nedâmet; 
Bahtiyâr olsa ruhum bu mâkus zaman dursa! 
Kâbus bitti diyerek melekler uyandırsa! 
 
Rumuz: ToprakAna 
 

 

 

 

 



SUYUN LİSANIYLA 
 
Ey âdem bilir misin, kadrini sen zerremin? 
Bezm-i elestten beri, canda kiri yıkarken. 
Sürme oldum sürüldüm, gözlerine Hürrem’in. 
Eğilirdi Süleyman, ben ibrikten akarken.  
 
Oruç ağzın muradı, benim sofranın şahı. 
Can pazarında miyar, ben kudretin giziyim. 
Kundakta İsmail’in, arşa değerken ahı; 
Safa Merve’de koşan, Hacer’in yol iziyim.  
 
Toprağın gamzesiyim, Leyla’sıyım, Aslı’yım. 
Ben rahmet sahibinin, arza değen eliyim.  
Beklenilen vuslatta, öze inme faslıyım. 
Kalbe düşen sevdanın, en pak şiir haliyim. 
 
Gök kubbenin altında, durduğunu unutan. 
Âdemi yakasından, silkelerim yağarak. 
Benim cümle sızıyı, bir çift gözden tanıtan. 
Kanlı bir gözyaşıyım, yürekleri sağarak.  
 
Ben göğün denizinde, inci tanesi karım. 
Dicle’nin köpüğüyüm, Fırat’ın inadıyım. 
Kaç değirmen döndürdüm, menzilime akarım. 
Semasını özleyen, güvercin kanadıyım.  
 
Abdest alanda âdem, ayağına yakıştım.  
Mürekkep eylenmişim, aşkla yazan kaleme. 
Ayna oldum hilale, yıldızlarla bakıştım. 
Yakamozlar devşirdim, seher vakti âleme. 
 
Çağırır durur özden, zincirli bir tas beni. 
Ciğeri yanan kulun, şükrüne vesileyim. 
Toprak ana bağrına, evlat gibi bas beni. 
Sana varamadığım demde taş kesileyim. 
 
Nemrut atsın ateşe, İbrahim’e sunuldum.  
Cümle kinin garezin, asıldığı dar benim. 
Sekeratta hastanın başucuna konuldum. 
Şu üç günlük cihanda, sevda benim yar benim. 
 
Vaktin parmak ucunda, asırlardır yürürüm. 
Derviş Yunus selamı, davudi bir “hu”yum ben. 
Gün gelir ateş üşür, üstünü de bürürüm.  
Gözyaşı, alın teri,  o bir katre suyum ben.                            
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Gönül Dili Türk Dili 

 

Asırlar öncesi bengü taşında, 
Bilgece söylenen yazım Türkçedir! 
Bir çınar altında, pınar başında 
Can suyum ekmeğim tuzum Türkçedir! 
 
Elimde kopuz var, dudağımda mey… 
Hâlime tercüman ah eyleyen ney… 
Halka ferman etti bir gün Mehmet Bey: 
Artık Karaman’da sözüm Türkçedir! 
 
Yesi’den Kaşgar’a alnımda yazım.. 
Ali Şir Nevaî sürdüğüm izim… 
Fuzulî’de azim, Veysel’de sazım; 
Nâzım’da Fazıl’da nazım Türkçedir! 
 
Huzuru bulmuşuz yârin cevrinde; 
“Safa bahşedelim” Göksu seyrinde; 
Bahar mevsiminde, lale devrinde 
Nedim’in gülünde naz’ım Türkçedir! 
 
Âlemde şerlik var, Oğuz’da erlik… 
Turan illerinde solmasın dirlik! 
“Fikrimde, İşimde, dilimde birlik” 
İki gözüm Türkçe, tezim Türkçedir! 
 
Yürekten dağladı seni İstanbul, 
Kendine bağladı beni İstanbul. 
Eski Anadolu, yeni İstanbul… 
Yunus’un dilinde bizim Türkçedir! 
 
Ana dile gelir en güzel roman. 
En güzel şiirler can bulur inan! 
Körpem nerde diye ağlar bir çoban, 
Tanrı dağlarında kuzum Türkçedir! 
 
Ömer Seyfettin’le öyküye gider; 
Şarkıya yakışır, türküye gider; 
“Türk dili giderse Türkiye gider.” 
Ay yıldıza âşık özüm Türkçedir! 
 
Rumuz: Yıldızlar 03 
 

 

 



 

ŞUARA MECLİSİ 
 
Gel de hemhâl olalım, şiirlerin deminde, 
Gizli sızından içre, söz sırlansın sol yanım. 
Muhabbete duralım, şairlerin ceminde, 
Şuara meclisine davet var mı Sultan'ım? 
 
Ardı sıra dizilsin, mısralar hevenk hevenk, 
Aşıkların sözünde, mutlak olmalı ahenk, 
Deli kelamlarla cenk, Veli kelamına denk, 
Şuara meclisinde  sohbet var mı Sultan'ım? 
 
Ak göğsüne at da yak; içindeki  gururu, 
Burcu burcu tütsün ah! nefesinin buhuru, 
Nasıl onanır söyle,  teşrifinin oluru, 
Gönlünde benden yana, ülfet var mı Sultan'ım? 
 
Bu meclis kor namluyu, cana doğrultan kabze, 
Sözler bir ateş emri, şairlerse  müfreze, 
Bırak da tutuşayım, hiç değilse bir nebze, 
Ağır ağır yanmama mühlet var mı Sultan'ım? 
 
Ey  bakışları belâ, sözleri selâ dilber,  
Huşu ile sarsılsın, kadem bastığın minber, 
Sitemlerin dökülsün  üstüme birer birer,  
Bende senden geçecek cüret var mı Sultan'ım? 
 
Söylenmemiş dizeler, kadim bir sürek avı, 
Aşk ile dile gelir kutlu şiirin tavı, 
Ancak ölünce biter şairlerin sınavı , 
Sabr-ı cemil'den güzel haslet var mı sultanım? 
 
Elbet bir gün tükenir, sayılı ömrün nakdi, 
Söyleyen dillerimin, bir gün biter söz akdi, 
Derin bir sarhoşlukla sessizce gece vakti, 
Huzuruna gelmeye halvet var mı Sultan'ım? 
 
Mısralardan ötede, sözler dilsiz dudaksız, 
Şiirler de susunca, eyvah kaldım ulaksız! 
Niyazlarıma bir bak!  kör, kötürüm, kulaksız. 
Yâr sinesinde bana, hasret var mı Sultan'ım? 
 
O'dur sahibi sözün,  O'dur Rahman ve Rahim! 
İman ile ilhamı, kalbimize koyan kim? 
Nutku tutulur özün, okununca 'Ta Sin Mim' 
Allah lafzından üstün, kudret var mı Sultan'ım? 
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BİR MISRA-I BERCESTE 
 
Ey gözleri âsuman gönlü karanfil olan 
Su mavisi türküler ve en güzel  yır sana! 
Bakışınla geceyi ışığa vurduğun an, 
Bir mısra-ı berceste ne çok yakışır sana! 
 
Lâlezarın içinden kıyamet yükseliyor, 
Bülbülün avazında gülün nabzını dinle! 
Ruhumu parçalayan ey gizemli metafor, 
Gönendir yüreğimi efsunkâr şiirinle! 
 
Benim gözlerim Samsun, bakışlarım Mustafa, 
Çıldırsın Karadeniz, çatlasın çanağından! 
Bir Ondokuz Mayıs'ta çağlar geçince safa, 
Yirmi Dokuz Ekim'i öpmüşüm yanağından! 
 
Bir vuslat gecesinde kuşanıp son yelkeni, 
Nuh'un avuçlarından içmişim tufanları!  
Özgürlüğün yurduna kuşca uçurdu beni,  
Gelincikler yoğuran Mehmed'imin kanları! 
 
Sevdâ, bir maverâda elde tutmak ateşi, 
Çöle müptelâ olmak her belânın aşkına!  
Cennet ki, bu meydanda cehennemin kardeşi,  
Dağlar “hû” çeker bahtsız Kerbelâ'nın aşkına! 
 
Benim meskenim sensin, kaderim Anadolu,  
Bu zafer durağında destan kokulu tenim! 
İnil inil çınlarken Ankara İstanbul'u,  
Yurdun her karışında bergüzârım var benim! 
 
Alnımın ortasında alevlenir kınalar,  
Ve Tanrı'nın kapısı ille kara topraktır!  
Yollar uzun, dik yokuş, ağlamayın analar,  
Öyle bir gün doğar ki,  daha doğmayacaktır! 
 
Can, aşka açan lâle, aşk, canda O'nun hâli,  
O, zerefşan bir mahşer ve gayrısı izâfi!  
Ufkunda nazlanırken gör yıldızla hilâli,  
Samsun'un gül Cemâl'i, ya Kemâl'dir, ya Sâfi! 
 
Ey gözleri âsuman gönlü karanfil olan 
Su mavisi türküler ve en güzel  yır sana! 
Bakışınla geceyi ışığa vurduğun an, 
Bir mısra-ı berceste ne çok yakışır sana! 
 
 
Rumuz: Gülce23 



 
 
AH O GÖZLER! 
 
Belli ki vermişsin gitmeye karar 
Son defa bakayım dur gözlerine 
Dilberler şavkında zülfünü tarar 
İlahî nûr inmiş nûr gözlerine 
 
Her teşbih, her sanat hep sana uygun 
Özgeye sarf etmem, olmasın kaygın 
Bazen haşin bakar, bazen de baygın 
Nasıl da yakışır kur gözlerine 
 
Sensin tek ressamı gönül ülkemin 
Nazar kıl, her mevsim yeşerir zemin 
“İhanet yok” diye etsene yemin 
Öp şu Mushaf'ı da vur gözlerine 
 
Dudağında değil, şivende değil 
Marifet gözünde, övende değil 
Sultanlar, paşalar güvende değil 
Vallahi dayanmaz sur gözlerine 
 
Vâris-î Musa’yım ummanlar aştım 
Kavl-i Leyyin ile eridim, piştim 
Boşa mı bayıldım, boşa mı düştüm 
Yaradan derc etmiş Tûr gözlerine 
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   VUSLAT YOLU 
 
Gözlerinin tarifi gelir diye nazara, 
Âşıklar meclisinde muafım her izahtan. 
Hasbahçem benzemesin sahipsiz bir mezara, 
Can suyumu bağışla yüzündeki dergâhtan. 
            
Kuruntu kervanları içimde katar katar . 
Vuslat yolu karanlık  daha koyu siyahtan. 
Hasretine muadil devasa anaforlar,  
Gamzendeki çukura çekiyor  her  cenahtan. 
 
Mâsivâda nam salmış teninin krallığı, 
Dokunsam yanacağım, korkuyorum günahtan. 
Ruhumda esirlerin biçare uysallığı, 
Farksızım ummanlarda susayan bir timsahtan. 
 
Ömrümü kovalarken akrep ile yelkovan , 
Gün geceyle müsavi, haberim yok sabahtan. 
Şaşırdım pusulayı rehberim  Kervankıran. 
Basamazsam izine yolum geçmez iflahtan. 
 
Sevdamda yüzen deniz boğuldu hasetinden. 
Sûr’a öykünen sesi duyuldu bin fersahtan. 
Çoktan menzile vardı şüphe yok kısmetinden, 
Düşen kirpiğin bile kırk kat keskin silahtan. 
 
Aşk değil mi kör eden Züleyha‘nın gözünü ? 
Kara çalıp Yusuf’a sakınmadı hiç ahtan. 
Tahir ile Zühre’de parlatırken tözünü , 
Zinhar ferman dinlemez, hâkimdir  padişahtan. 
 
Ateşten büyü sanki aşk rüyamın koynunda, 
Göz açınca sönüyor, bizârım bu tezgahtan. 
İşret sofralarımın günahları boynunda, 
Vuslat nasip değilse yakarırım berzahtan. 
 
Süveyda girdabında muştunu bekliyorum. 
Düşümün atlasında dolanan bir seyyahtan . 
El açtığım duaya adını ekliyorum , 
Yazgı mürekkebinin nihayeti Allah’tan .   
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BEYAZ GÜVERCİN 
 
Mâzinin gölgesinde can verirken umutlar 
Bembeyaz bir güvercin kuzgunların elinde. 
Her gece düşlerimde kızıl, kara bulutlar 
Boğuluyor sevdamız efkârımın selinde  
Bembeyaz bir güvercin kuzgunların elinde. 
 
Gönlümün Kabil’iyim hem akıl fukarası  
Sana karşı mahcubum, yüzüm katran karası 
Vebalini taşımak nasıl yürek yarası 
Kurumuş gül kokusu gelir seher yelinde 
Bembeyaz bir güvercin kuzgunların elinde. 
 
Tozpembe hayallerim buz tutar penceremde 
Semadan hüzün yağar, dert kaynar tenceremde 
Aşkın yürek yakarken çığlıksın hançeremde 
Acep kime ‘‘canım’’ der, kimin ismi dilinde 
Bembeyaz bir güvercin kuzgunların elinde. 
 
Duygularım depreşir bir kırlangıç sesiyle 
Gökkubbe ağlar bize ateşten nefesiyle 
Dünyam yerle bir olur muhannet bûsesiyle 
Savaş çoktan başlamış haramiler ilinde 
Bembeyaz bir güvercin kuzgunların elinde.  
 
Hiç aklımdan çıkmıyor ala çakır gözlerin 
Kalbimi parçalıyor son bakışın, sözlerin 
Sinem nâr-ı cehennem, ortasında izlerin 
Yürek yakan türküsün sazımın bam telinde 
Bembeyaz bir güvercin kuzgunların elinde. 
 
Feryat figan boşuna, zaman geri döner mi 
İki tatlı söz ile gönül almak hüner mi 
Can bedende durdukça acılarım diner mi 
Mecnun ağlar hâlime, tufan olur çölünde 
Bembeyaz bir güvercin kuzgunların elinde. 
 
Seni dünya gözüyle son bir defa göreydim 
Ürkek bir tavşan gibi gözüne göz süreydim 
Helallik alıp senden, canı bedel vereydim 
Sönmemiş köz gizlenir bu yangının külünde 
Bembeyaz bir güvercin kuzgunların elinde. 
 
 
 
Rumuz: ÇIRAK 19 
 



 
 
NEDAMET 
 
Dünyaya yeniden gelseydim eğer 
İlim denizine akar giderdim 
İrfan aynasını bulsaydım eğer 
Sırrında kendime bakar giderdim 
 
Peygamberî ahlâk imanım olur 
Rahman'ın rahmeti gümanım olur 
İçimdeki cevher dermanım olur 
Çukurdan göklere çıkar giderdim 
 
Tamah eylemezdim kâğıttan köşke 
Öyle yaşardım ki demezdim "keşke" 
Gönlümü adayıp en yüce aşka 
Sahte sevdaları yıkar giderdim 
 
Terk edip dünyevî zevkü sefayı 
Katık edip ömre cevrü cefayı 
Kullukla, tövbeyle sarıp vefayı 
Günah defterimi yakar giderdim 
 
İlahi aşk ile akıp çağlayıp 
Gülmeyi unutup, çokça ağlayıp 
Nefsimin göğsüne yafta bağlayıp 
Boynuna ilmeği takar giderdim 
 
Dünyalar kurulmuş yalan üstüne 
Makamlar, mevkiler talan üstüne 
Kim varsa sözümü alan üstüne 
Gerçeği ağzına tıkar giderdim 
 
Demezdim, "gelmişim zorlu zamana" 
Dönerdim kıblede sonsuz ummana 
Girseydim hikmetle dolu limana 
Geriye bir ışık çakar giderdim 
 
Bildim ki ömrümün yokmuş tekrarı 
Kalbe inmeliymiş dilin ikrarı 
Görseydim kim bozdu bu istikrarı 
Ruhuna bir kurşun sıkar giderdim 
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YEDİ DİPSİZ VÂDÎDESÎMURG TABLETLERİ 
I/  
Yalnızlığı emzirir,  tüyleri altın yaldız 
Kanadı kızıl hâle, başında çifte sorguç 
Bengi gölgesi düşer‘ıssız ajun’a ansız 
Mürekkebi ıtırdır, hebâdandır bir avuç 
Sadrında saklı durur akrep ile çuvaldız 
 
Sîmurg, gökçe gezgindir, şûledir pençeleri 
Kafdağı'nın ağzında, aşka batmış her yeri 
II/  
Ötüken’den uzakta her yer karanlık duvar 
Müptelâ makâmıdır,med vakti nemli dili 
Çiğ sütünü mayalar Mantıku't-tayr'da Attar 
Remilde solgun kalır, tutuşur can kandili 
Virdinde cismi talan Nirvana'nın sesi var 
 
Sîmurg, dilsiz fiildir,şikeste ayna taşı 
Sanki, kutlu bir sefer öncesidir telâşı 
III/  
Kan sızar şafağına, rahminde uyur gece 
Levni'li bir albümün ebrûsudur sularda 
Dallardadır sıratı;yelden ve çölden ince 
Zerafşan'da iksirdir, yok olur kuytularda 
Dağınık bir imgedir bir paradoks bilmece  
 
Sîmurg, bir tevriyedir kızılelma yolunda 
Berzaha pervaz eder, kadîm Balasagun'da 
IV/  
Yedi vadi, yedi gök,leylînde silik yazı 
Bir arşın pöstekiyle üç billûr harf elinde 
Fal tasında yol alır, hecrinde soyka sızı 
Bin bir gece’den kalma deri tirkeş belinde 
Som ipek çeyiz taşır yelesi kan kırmızı 
 
Sîmurg, harf heykelidir, cebeldir höyükleri 
Ağzında bin denizin, ağarmış köpükleri 
 
V/ 
Çözülür masallardan gündoğulu teşrinler 
Bir teşbîh-i belîğ’de, yüzüne şavkı vurur 
Mahfûz tutar kasrını melâmî güvercinler 
Hüsn ü Aşk'ta Gâlib'le, zamana karşı durur 
Yere değmez denkleri, zemheride serinler 
 
Sîmurg, fecr maskı taşır göğsünü gere gere 
Bir gök pehlivanıdır, sırtı gelmez hiç yere 
 
rumuz: 58 hümây 
 



 
ÂFET-İ DEVRAN 
 
Şu virane kimin eseri deme, 
Sen gibi bir âfet geçmiş buradan. 
Gamzeler gül, gözler benzer bademe, 
Bir huri letafet geçmiş buradan. 
 
Ağ topuk üstüne takmış halhalı, 
Kutnu zıbın giymiş, Lâhûrî şalı, 
Tek zülfüne değmez Karun’un malı, 
Bir hüsnü zarafet geçmiş buradan. 
 
O ahu bakışı Zehra’ya benzer, 
Halayıkı olmuş Leylalar hazer, 
Selsebil eylemiş sâillere zer, 
Bir çeşn-i ziyafet geçmiş buradan. 
 
O canandan cana olunca esin, 
Kalplerden kaldırmış dünya hevesin, 
Vuslat makamının açmış perdesin, 
Ünsiyet-i ülfet geçmiş buradan. 
 
Aşkına düşene gurbet el sıla, 
Hasretin bir günü bedel bin yıla, 
Özentiler, bezentiler, heyula, 
Bir tavus kıyafet geçmiş buradan. 
 
Sevdasını çeken kurtulmaz ahtan, 
Vefa umulur mu feyl-i bedbahttan, 
İsa’yı semadan, Zerdüşt’ü tahttan, 
İndiren izafet geçmiş buradan. 
 
Dilruba aşkıyla derdiment etti, 
Zülfünü boynuma bağ, kement etti, 
Bu fakiri ebed-müddet bent etti, 
Bir hükm-ü hilâfet geçmiş buradan. 
 
RUMUZ: MUTASAVVIF 80 
 
 
 
 
 
 



        

 

MÜLTECİ SAYHALAR 
 
Top koşturunca savaş medenî sahalarda, 
Binbir acı gizlenir mülteci sayhalarda. 
Serap olur anılar ateşten vahalarda. 
Suikasta yeltenir sükût kahkahalarda,    
Top koşturunca savaş medenî sahalarda. 
 
Bir yıldırım hızıyla düşer her yüzden neşe, 
Teslim olurken katil alevlere dört köşe. 
Gözlerde yağmur olur o kocaman endişe. 
Pervaneler kusunca cana kızıl telaşe 
Bir yıldırım hızıyla düşer her yüzden neşe. 
 
Sığınaklar emzirir korku dolu her anı, 
Sirenlerin feryadı bozarken aşiyanı. 
Enaniyet putları esir alır vicdanı. 
Akrebin kıskacına iterken yelkovanı, 
Sığınaklar emzirir korku dolu her anı. 
 
Çocukların elinden düşerken oyuncaklar, 
Adımlara aşina olur birden uzaklar. 
Bu yolculuk içinde nice ümidi saklar. 
Parçalar gökyüzünü nara basan uçaklar 
Çocukların elinden düşerken oyuncaklar. 
 
Kaç muammaya kapı aralıyor iltica, 
Sıkışan yürekleri işgal ederken rica?  
Yalnızlığın isiyle boğuluyor her baca. 
Gönül coğrafyaları parçalanıp hunharca 
Kaç muammaya kapı aralıyor iltica? 
 
Masumiyetin adı Batı müzelerinde, 
Bir afete benzeyen kanlı dizelerinde. 
Kaç çocuğun gülüşü söndü füzelerinde? 
İnsanlık can çekişir ırkçı vizelerinde. 
Masumiyetin adı Batı müzelerinde. 
 
Milliyetim kaybolmuş, ben sadece insanım.  
Umuda ipotekli daima kuru canım. 
Kim vurduya gitmişim, ayakaltında kanım. 
Hıçkırıklara gebe elden düşme lisanım. 
Milliyetim kaybolmuş, ben sadece insanım.  
 

YAZEYHAM2528 
 

 
 
 
 



        

 

Ben Anadolu’yum 
 
Şanım dillere destan her millet tanır beni  
En kadim kaynaklarda apaçık yazan benim 
Bilen bilir bilmeyen efsane sanır beni 
Zalime Sela iken, mazluma ezan benim 
 
Türk-İslam şiarının mayasıyla yoğruldum 
Bazen düştü sandılar İmanımla doğruldum 
Malazgirt’te Alparslan, Söğüt’te Ertuğrul'dum 
Çağ kapatıp çağ açan, tarihi yazan benim 
 
Bir işgal ateşinde kucaklarken kor beni 
Benim ile yanmadan çözebilmek zor beni 
Çanakkale'den yahut Sakarya'dan sor beni  
Yurduma göz dikenin kabrini kazan benim 
 
Nesimi’ce giyinip hırka-i melameti 
Yunus’umdan feyz aldım aşk denen alameti 
Bektaşi’den öğrenip sabrı ve selameti 
İstikbale umutlar eken hüsn-i zan benim 
 
Kâh çoban kavalının yorulmuş ezgisiyim 
Kâh Türkmen kiliminin efkârlı çizgisiyim  
Bu yetim coğrafyanın kurtuluş yazgısıyım 
İblisin planını her vakit bozan benim 
 
Ben ağlarım bin parça dökülür her surattan 
Ben gülerim garipler pay döşürür murattan 
Mazlumlar geçsin diye zulüm denen sırattan 
Dünyanın vicdanına kurulan mizan benim 
 
Destanlar beni yazar beni söyler türküler 
Beni anlatır mertlik benden korkar ürküler 
Yangınlara gözünü yumarken öbürküler 
Her ateşe yürüyen o yiğit suzan benim 
 
Nerde bir ölüm olsa kahrı bana dokunur 
Her Selanın ardından benim adım okunur 
Oysa ayağa kalksam ölüm benden sakınır 
Seller gibi kükreyen çılgın feyezan benim 
 
Sayın ki İsmail'im kurban diye sunulan 
Sayın ki bir Yusuf'um kör kuyuya konulan 
Ben ki Anadolu'yum vatan diye anılan 
İyiye yakın iken kötüye fizan benim 
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SENSİZLİK        
 
Döküldükçe yüzünden tebessüm damla damla, 
Sohbetinin lezzeti birleşirdi akşamla. 
Işıl ışıl sözlerin geceye yar olurdu, 
Nevruzdu her bakışın, ruhta bahar olurdu. 
Bir baharda göç ettin, Cennet olsun mekânın, 
Mestanesiyiz hala senli geçen her anın. 
Sensizlik denizinde gâh serseri salız biz, 
Gâh kızgın dalgaların dövdüğü kumsalız biz. 
 
Sen gideli Samsun’da bir Cemal Safi gezer, 
Şiir okur denize, kumsala şiir yazar. 
Büyüsüyle o anın yıldızlar iner suya, 
Tekrar gidersin diye günler düşer korkuya. 
Uyku kora dönüşür gecenin ocağında, 
Unuturuz biz bizi bir düşün kucağında.  
Kalpte hasret yükünü taşıyan hamalız biz, 
Anlatılmaz halimiz, sesler çıkmaz, lalız biz. 
 
Suskunluklar bir çığlık gönüller sarnıcında, 
Doğan her gün özlemin, kıvranır avucunda. 
Hıçkırırız bahtların baş konulan dizinde, 
Saklanır hatıralar geçmişin dehlizinde. 
Dolarken heybelere ıslak hüzünlerimiz, 
Geride kalır bir bir gün vurmaz günlerimiz. 
Ateşiyle kavrulan biçare abdalız biz, 
Bir kahve fincanında okunmamış falız biz. 
 
Özlem taşır her gönle bir efsunlu güvercin, 
Ram eder sensizliğe firkat denen o perçin. 
Hapseder umutları serin hasret meltemi, 
Girmez artık limana vuslat denen o gemi. 
Sensizlik mevsimlerin bil ki sonbaharıdır, 
Sis değil başlardaki efkârın buharıdır. 
Akıp giden zamanın omzundaki şalız biz,  
Dinlendikçe demlenen tılsımlı masalız biz. 
 
 
 
                                RUMUZ :  Hazar - 16 
 
                                              
 
 
 
 
 
 



        

 

 
TÜRKLER 
 
Ötüken’de kurdular ilkin kutlu otağı 
Yedi göğün altından, Kızıl Çin’den geçtiler! 
Orhun, Seyhun, Selenga; Oğuz-alpler yatağı 
Aydan daha aydınlık nice günden geçtiler! 
 
Yedi iklim, dört bucak, âlem bildi onları 
Çiçi Kağan, Attila, Kür-Şad, Mete Hanları 
Altınorda, Hazarlar ve Avrupa Hunları 
Yeri göğü titretip, dört bir yandan geçtiler! 
 
Buhara, Taşkent, Harezm: Türkistan’ın illeri 
Allah aşkıyla yandı Asya’nın kandilleri 
Malazgirt dile geldi: ‘’Ya hep ya hiç, ileri!’’ 
Alparslan’ın beyleri Kars’tan, Van’dan geçtiler! 
 
Selçuklu kümbetinde dile gelince taşlar 
Çift Başlı Kartal ile yeni bir sevda başlar 
Ahi Evran, Mevlâna, Yunus, Hacı Bektaşlar 
Gönüller fethi için ünden, şandan geçtiler! 
 
Söğüt’te kurulanda toyu Gazi Osman’ın 
Adaletle hükmetti soyu Gazi Osman’ın 
Alplerin, erenlerin beyi Gazi Osman’ın 
Yiğitleri saf tutup tenden, kandan geçtiler! 
 
Yemen’de nâra düşüp, Sarıkamış’ta kar’a 
Çanakkale’den göçüp, karışıp yıldızlara 
Mahzun olmasın diye Ravza-i Mutahhara 
‘’Allah Allah!’’ diyerek yüzden, binden geçtiler! 
 
Bu ordu Garp’a karşı mazlum Şark’ın ordusu 
İslâm’a hâdim olan necip ırkın ordusu 
Bu ordu, tarih yazan Şanlı Türk’ün ordusu 
Gazalarda şehitler, saf saf önden geçtiler! 
 
Söz konusu vatansa yaşamak artık muhal 
Bu sevda yaşatacak dönerse bir ihtimal 
Önde bozkurt bakışlı Gazi Mustafa Kemal 
Ateşlerin içinden, kor bir tandan geçtiler! 
 
Nerde bir mazlum varsa kol kanat geren Türkler 
Ölümü öldürmenin sırrına eren Türkler 
Canıyla aldığını canana veren Türkler 
Vatan için canandan hem de candan geçtiler! 
 
 
Rumuz: 38çerağ55 



        

 

Gizlidir 
 
Irmaklar coşkuyla çağlar 
Damlasında sel gizlidir 
Yastığı buluttan dağlar 
Yücesinde yel gizlidir 
 
Bu toprağı eken olsun 
Hasadını çeken olsun 
Varsın birkaç diken olsun 
Dallarında gül gizlidir 
 
Merhameti, vicdan sunar 
Vahameti,akıl sınar 
Yürekler aşk ile yanar 
Ateşinde kül gizlidir 
 
Ömür yolculuktur biter 
Miras doğruluktur yeter 
Paylaş ekmeği tok tutar 
Damağında bal gizlidir 
 
Derman ol, acıya çare 
Gündüz ol, geceye hare 
Elif ol, heceye pare 
Dudağında dil gizlidir 
 
Mevlana cihana ışık 
Yunus Emre Hakka âşık 
Hacı Bektaş ulu eşik 
Dergâhında yol gizlidir 
 
16mstah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

  
   BELKİ DE UNUTURUM  
 
   Pek çok özür dileyip, "unut beni" diyorsun 
   Aldırma gözyaşıma, gün gelir unuturum 
   Sudan bir bahaneyle terk edip gidiyorsun  
    Üzülme benim için. gönlümü avuturum 
    Hayat bu, belli olmaz, belki de unuturum! 
 
   Oysaki coşardım ben,aşkının nefesiyle  
   Hep sevgilin olmanın arzusu, hevesiyle 
   Şimdi ayrılıyoruz, bir veda busesiyle 
    "Görüşürüz " desen de, senden uzak dururum 
    Hayat bu, belli olmaz, belki de unuturum! 
 
    Aramam artık seni, ezberleri bozarım  
    Ne sitemli bir mesaj, ne de mektup yazarım 
    Bu aşkın mezarını ellerimle kazarım 
     Mevlâm affetsin diye bir dua okuturum 
     Hayat bu, belli olmaz, belki de unuturum! 
 
    Sorma beni bir daha, gökte uçan kuşlardan  
    Başımı çarpa çarpa vuracağım taşlardan 
    Yastığa dökeceğim sel misali yaşlardan 
     Ayrılığın zehrini içime akıtırım 
     Hayat bu, belli olmaz, belki de unuturum! 
 
    Korkma!Gölgen olurum, uzakta kalacağım  
    Sanma ki anılarla teselli bulacağım 
    Feryadımı, ahımı göklere salacağım 
     Karlı dağlarda gezer kalbimi soğuturum 
     Hayat bu, belli olmaz, belki de unuturum! 
 
    Bundan böyle ağıtsın sazımın tellerinde  
    Adım mecnuna çıkar, el-âlem dillerinde 
    Bana kalsa bu canı verirdim kollarında 
     Yaşarken ölmesem de ömrümü çürütürüm 
     Hayat bu, belli olmaz, belki de unuturum! 
 
    Olur ya, yıllar sonra bir gün karşılaşırsak  
    Sevdamı gözlerimden okursun yaprak yaprak 
    Son sözümdüri,hoşçakal ve kendine iyi bak  
     İşte o an ruhumu huzurla uyuturum 
     Hayat bu, belli olmaz, belki de unuturum. 
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BENİM BEN 
 
Kays’ı mecnun edip aklını alan, 
Hicranla kavurup yakan benim ben. 
Ben, “kalubela”dan yadigâr kalan, 
Bedene sığmayan volkan benim ben. 
 
Kerem’in ahını küle düşüren, 
 Bülbülün gönlünü güle düşüren, 
Züleyha’yı dilden dile düşüren, 
Yusuf-u Kenan’a çıkan benim ben. 
 
Şirin’in yolunda Ferhat eyleyen, 
Ferhat’ın ömrünü berbat eyleyen, 
Her kazma sesinde heyhat eyleyen, 
Bisütun Dağı’nı yıkan benim ben. 
 
Kızgın korlar içer’sinde donduran, 
Zemheride yürekleri yandıran, 
Pervaneyi ateşlere konduran, 
Alevler içine sokan benim ben. 
 
Ben; bazı cennetim, bazı cehennem. 
Hasret çeken gözlerdeki saklı nem. 
Çoraklaşan kalbe düşen bir şebnem. 
Gönülden gönüle akan benim ben. 
 
Eyyub’un tenine derman da benim. 
Yakup’un gözünde tufan da benim. 
Eşim benzerim yok cihanda benim. 
Kalplerin pasını söken benim ben. 
 
Bülbüllerin şarkısında şakınan, 
Nakış nakış kilimlere dokunan, 
Şairlerin dizesinde okunan, 
Halil İbrahim’e mekân benim ben. 
 
RUMUZ: BENİMADIMAŞK63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

 
Şehit Vatandır 
 
Çiçekler açacaktı dağlarında ülkemin 
Biraz nefes almadan zamana hazan düştü 
Sol yanımda bir sızı sonra buz kesti zemin 
Biz cemreyi beklerken toprağa fidan düştü 
 
İşte bir ses yayıldı şimdi arş-ı âlâya 
Ve ardından yiğidim adın düştü salaya 
Ay yıldızlı tabutu koyarken musallaya 
Mübarek naaşından iki damla kan düştü 
 
Feryad eden bir anne inleyense felektir 
Benim yavrum goncadır benim kuzum melektir 
Giderken makamına başlarda tekbir tekbir 
Kainata vay düştü yurda bir figan düştü 
 
Yürekler yangın yeri nasıl da yakıp gittin 
Sağnak sağnak gözlerden sel gibi akıp gittin 
Yükselirken göklere son bir kez bakıp gittin 
Bize bir ömür hasret sana da reyyan düştü 
 
Baharı kalkan yaptın parladı güneş gibi 
Hisar çektin Fırat'a Asi'ye kardeş gibi 
Mukaddes ruhun şimdi şühedaya eş gibi 
Sana sualsiz vuslat bize imtihan düştü 
 
Bilmem ki kaç seherde kaç göz yaşı adadın 
Belli ki o yazgına şehit yazıldı adın 
Toprağın bedelini sen canınla ödedin 
Sayende payımıza bu cennet vatan düştü 
 
Şerefin şerefimdir hatıran hatıramdır 
Emanetin baş tacı vasiyetin yaramdır 
Kanın yerden kalkmadan gayrı durmak haramdır 
Hainlere ihanet Türk'e intikam düştü 
 
Yımaz59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

FERYÂD-I  LÂL 
 
Mührü açıldı gayrı müebbettir ömrüm yâr  
Zırh misali sînemde yıkmaya tufan gerek 
Yanmaktadır Züleyha zindandan ne haber var 
Kül olmuş lâl sîneyi yakmaya cihan gerek 
 
Katlim vacib fermanda belli ki kat'i karar 
Başım feda yoluna almaya cânân gerek 
 
Dili bâde dökünce şerbet eyler zehiri  
Münkerle buluşmadan âlim eyler kâfiri 
Köleye kul olur da köle eyler emiri 
Mizacı izah için Habib-i Zişan gerek 
 
Veyl olsun kem dillere incitirse Tahir'i 
Yiğidin hakkı için kelâmda mizan gerek 
 
Selam olsun ezelden ehl-i gönül âdeme 
Alp misali yüreği kükrer cümle âleme 
İsmi yazılır arşa o mert sığmaz kaleme 
Nam salsın asra diye destâna aslan gerek 
 
Gökkubbe titresin de haram girsin mâteme 
Sadakate râm olan sevdâya civan gerek 
 
Andolsun kör geceden güne dönen sabaha 
Emsal olsun hasleti aydınlanmayan rûha 
Hakk'tan kopmuş inleyen nice kuytuda vaha  
Edebi, nişân diye dehre Mîr Sultan gerek 
 
Bülbülü suskun eden aslı Ebrâr bu şaha 
Sultanı kul eyleyen hürmetli lisan gerek 
 
Yazgımın üç noktası sükûtu lisan eyle 
Hamdım, yandım âhımdan sadrıma irfan eyle 
Ki melekler saf tuttu cenneti ihsan eyle 
Yedi iklim tutuştu görmeye duhan gerek 
 
Ey âyine-i cemâl  hicranı ziyan eyle 
Cemre düştü yazgıya ömre aşiyan gerek 
 
Derin der; dîvâneyim öğütsün beni çilem 
Lisan-ı hâl tükendi konuşur derûn yârem 
Açmam sırrı harama İlahî sende çarem 
Arşa varmışsa duam ebedî şükran gerek 
 
Arz eyledim halimi bulunmaz Mîr'e hilem 
İblise yüz çevirdim âczime üryan gerek 
5160Ebrar 



        

 

 
GAZEL / Gönlüm 
 
Bir amânsız derde dûçar oldu gönlüm neyleyim  
Yâr bağımdan dermeden gül, soldu gönlüm neyleyim. 
 
Ben bu hicran iksirinden rûhu sermest etmişim 
Bir nihâyetsiz kederden doldu gönlüm neyleyim.  
 
Gözlerim deryâ taşırken gözyaşımdan nâr düşer 
Bir hayâlin yangınından küldü gönlüm neyleyim 
 
Bir yanım buz tuttu heyhat bir yanım yanmaktadır  
Ah soğuk kalplerde şebnem buldu gönlüm, neyleyim. 
 
Maşuğundan yüz çevirmiş aşk senin dengin midir? 
Giydiğin sevdâ gönülden boldu gönlüm, neyleyim. 
 
Aşk için kavruldu cismin ben de yandım nârına  
Yanmadan sevdâyı yazmak züldü gönlüm neyleyim. 
 
Bir azapsın gayrı gönlüm câna yüktür varlığın  
Bahs-i mevzû, ben yaşarken öldü gönlüm neyleyim 
 
 
 
Rumuz: yalın63 
 



DAVET  
 
Bilmem ki ne kaldı âhir vaktime 
Ezel ve ebedi sundum takdime  
Seyr eyle âşkımı bak da kalbime 
Dûr eyleme sakın sev doya doya  
Al benim ömrümü rengine boya 
 
Âşikâr olsa da ufkumdaki kâm  
Zâtıma muamma işgal eden gam  
Her nakış olurken nakkâşına râm  
İster aynaya dön istersen suya 
Al benim ömrümü rengine boya 
 
Dil olsa tercüman bulmaz tamâmı  
Kanmadan sunulmaz vuslatın câmı 
Erbâbına mahsus O'nun makâmı  
Gündüz güneşe bak gece de aya 
Al benim ömrümü rengine boya 
 
Ömür tortusunda tutunacak el  
Er mihr-i mânâya ağyardan evvel  
El-Hakk ödemeden zahirde bedel  
Sen karış her öğün içtiğim çaya  
Al benim ömrümü rengine boya 
 
Şu demi devrâna baktıkça insan  
Cân ü cânânına olmaz mı kurban  
Musalla taşına konmadan üryan  
Âha miğfer olsun gördüğüm rüya  
Al benim ömrümü rengine boya 
 
Derd-i derûnuma yetmiyor kuvvet  
Ey rûhu revânım sende mürüvvet  
Hüsnüme mukabil diyedir davet  
Ahsen-i suretle erelim Hû'ya  
Al benim ömrümü rengine boya  
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ÖZLEDİM 
 
Yetti artık bitsin sıla hasreti 
Obamızın yokuşunu özledim 
Karadağ'da çifte benli sevdamın 
Sarıağı kokuşunu özledim 
 
Vuslat olur pır pır eder sol yanın 
İlacıdır bağrındaki yaranın 
Koyun güden ay parçası çobanın 
Atma türkü yakışını özledim 
 
Arada bir mekan kurup gelikte 
Gül yüzünü yurdu Çifte Oluk'ta 
Tekneli'den obaya bir solukta 
Kısrak gibi çıkışını özledim 
 
Mevla'm yol ver yarattığın kuluna 
Maşuk girsin sevdiğinin koluna 
Düğümleyip peştemalı beline 
Ceren gibi sekişini özledim 
 
Kaçarı yok alnımdaki yazının 
Sonu gelmez sinemdeki sızının 
Yaylaların gülü Çepni kızının 
Melul melul bakışını özledim 
 
Kul Çepni'nin budur hali melali 
Vuslat haram kabul ettim bu hali 
Kınalımın yaralı kuş misali 
Gerdanını büküşünü özledim 
 
 
Çepni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 İSTEMEM (DÖRTLÜ AKROSTİŞ) 
 
 
Can pazarı dünya; satan satana… 

Canan denmiş bir kez, canda yatana… 
  Cahilane bakmam, doğup batana, 

Can sermaye; özge dükkân istemem! 
 
Eder meta değil, yârin kokusu… 

El yüz toprak; gayri, varı yoku su… 
En mahire bir yol, cümle dokusu; 

Ezelden ebede, iskân istemem! 
 
Mutlu m’olur, gafil, cennet sürgünü? 
 Masivaya boğar, köle hür günü, 
  Mahveder yarını ve öbür günü; 
   Mahşerde zaman ve mekân istemem. 
 
Aldığım her nefes, bitirir beni, 

Aklım ile gönlüm, yitirir beni. 
Azrail kendime getirir beni; 

Aldatır aklın ve zekân; istemem! 
 
Lamelif çizerim, sevda şehrinde, 

Lalettayin varım, dünya dehrinde… 
Lokman der ki şifan mânâ zehrinde; 

Lüzum değil cevher ve kân istemem! 
 
Sevgiliye hasret, en derin sızı… 

Sarhoş gönül sever, bir imansızı. 
Savaşta yüreğim, hep kan kırmızı; 

Sözlerinden başka peykân istemem! 
 
Asr’a yemin olsun, aşka bendeyim, 

Asla elde değil, kat’a bendeyim. 
Ahretlik hesapta, mahsubendeyim; 

Allah’tan öte bir imkân istemem! 
 
Faniyim; hükümsüz, sürmez ki sayem, 

Farkındayım; toprak ve sudur mayem... 
Fenafillâh gayem, kulluktur payem; 

Falan filan ve feşmekân istemem! 
 
İçteki her derde, Yaradan şâfi; 

İsmi bile gönle, dermana kâfi… 
İrfanda pîrimdir, can Cemal Safi; 

İzinden başka bir erkân istemem. 
 
RUMUZ: 25KHRMN’S42 

 



 
 
 
 
 
MECZUP 
 
Kaderine isyan etmez kederini yazan elim 
Gölgemi boyar siyahım, beni bende aramayın. 
Başımı yere eğerek nefsimi kırbaçlar dilim 
Kefemden ağır günahım, beni bende aramayın. 
 
Dalımda çiçek yeşermez penceremde ötmez kuşlar 
Gelmeyen bahar beklerim eksilip tükenmez kışlar. 
Gerilir ömür gergefim işlenir aynı nakışlar  
Geceyle başlar semahım, beni bende aramayın. 
 
Karanlığa ışık saçıp yokuşa sürer düzlüğüm 
Hayale dalar gözlerim kırıktır umut gözlüğüm. 
Kilitli gönül odamda yıllardır kayıp sözlüğüm 
Sessizdir benim eyvahım, beni bende aramayın. 
 
Perdelerin arkasında hakikat nasıl bulunur 
Ne iki gözüm açılır ne gönül aynam silinir. 
Masivanın hırkasında güneşin cebi delinir  
Kendini vurur her ahım, beni bende aramayın. 
 
Düştüm hüzün teknesine yoğurduğum her gün çile 
Hak yoluna baş koymuşum ulaşmak için menzile. 
Açtım iki avucumu kalbimdeki iman ile 
Duamdır benim silahım, beni bende aramayın. 
 
Ne dünyalık muradım var ne dünyaya tamahım var. 
Göğe merdiven dayadım yıkıldı üstüme duvar  
Gelecek günü göstermez içine düştüğüm mezar 
Ben kaybolmuş bir seyyahım, beni bende aramayın. 
 
RUMUZ : MUHTAR60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GİDİŞİN 
 
Diri diri gömülüp isimsiz bir mezara 
Cehennem eşiğine yüz sürmekti gidişin 
Aleykümselam deyip Azrail’e bir ara 
Hâlâ nefes almaya söz vermekti gidişin 
 
Sana zarar sevdamın diyetini öderken 
Mutluluk mu geç kaldı gözyaşlarım mı erken 
Özümde haksızlığa boyun eğmek yok derken 
İnfazının önünde diz kırmaktı gidişin 
 
Koyu kahve gözlerin şimdi bahtımdan kara 
Düşünmedim sonumu ömrümü çektim dara 
Özleminin ruhumda açtığı yaralara 
Bir besmele çekmeden köz sarmaktı gidişin 
 
Vebalini yüklendim suçların yasakların 
Sebebi hiç olmadın saçımdaki akların 
Bilirim helal değil üstümdeki hakların 
Çektiğim çileleri az görmekti gidişin 
 
Yokluğunu kalbimin tam ortasına çakıp 
Ayrılık ateşinde hayallerimi yakıp 
Bütün kelimeleri kifayetsiz bırakıp 
Şiirlerde beyhude göz yormaktı gidişin 
 
MEHER12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÇİÇEK 
 
Kalmamış olsa da gönlünde vefa 
Arada bir uğra sor çiçeğini 
Seher rüzgârıyla yılda bir defa 
Koklayıp sinene sar çiçeğini 
 
Saçından tutalım hoyrat zamanı 
Dağılsın hayatın sisi, dumanı 
Neşeyle dolar mı aşk hanümanı? 
Ellerin süslesin nar çiçeğini 
 
Hatırlamaz oldun gittiğin yolu 
Mevsimi unuttun, bilmedin yılı 
Gayrı haber yolla güldürme eli 
Tarumar olmadan der çiçeğini 
 
Düşlerime doğru başlarken akın 
Muştulara uzak, melale yakın  
Verilen sözleri unutma sakın 
Bir başına koyma yâr çiçeğini 
 
Ufka dalıp yollar gözlemedin mi? 
Kendinden bile sır gizlemedin mi? 
Acı bir kederle özlemedin mi? 
Delice sevdiğin kır çiçeğini 
 
Hayli zaman geçti oysa aradan 
Bir şikâyetim yok geçen yaradan 
Gözler ayırmıyor akı karadan 
Perdeler inmeden gör çiçeğini  
 
Başın yükseklerde azıcık eğil  
Her ne hâldeysen gel karşıma dikil 
Bunca sözden sonra yağmurlar değil 
Bir iki damla yaş yur çiçeğini  
 
Aynadaki gözler bana yabancı 
Nişan olmuş durur gönlümde sancı 
İstersen yanayım bekleme hancı 
Üşütme güzelim kar çiçeğini 
 
   NEHARİ14 
 
 
 
 
 
 



 
TANRININ KILICI  
YİĞİDİ ALPTÜRK 
 

Beş bin yıllık yolun, yağız ılgazı 
Demirden dağların, yarası Alptürk 
Altay ellerinden, muştuyla gelen 
Destansı çağların, narası Alptürk 
   
Atmaca bakışlı, kartal kanatlı 
Serhat boylarında, koşturan atlı 
Tuttuğu her işte, Hak'tan sanatlı 
Kuman'la Tuna'nın, arası Alptürk 
 
Beyzalı atlarla, Turan’a koşan 
Üç tuğlu sancakla, ufuklar aşan 
Tuna’da çağlayan, Fırat’ta coşan 
Vey’in, Yenisey’in, sarası Alptürk 
  
Töresi Oğuz’dan, Bilge Kağan’dan 
Soyu Asena’dan, kutla doğandan 
Bahtı baran olup, yurda yağandan 
Tanrı dağlarının, çırası Alptürk 
 
Tanrının kılıcı, zaferler şanı 
Adaletin özde, kutlu nişanı 
Hak yolunun önde, hızlı koşanı 
Bulutu, yağmuru, borası Alptürk 
 
Kürşat türküleri, kopuz ezgili 
Atabey’den, Tonyukuk'tan sezgili  
Asya'da koçbaşı, yiğit yazgılı 
Obanın, otağın, töresi Alptürk  
 
Çalar kopuzları, Korkut dilince 
Kalplere dokunur, sabâ yelince  
Ozanlar meclisi, seher gülünce 
Ağıtın, hoyratın, curası Alptürk 
 
Alparslan'la gönle, açılan kapı 
Anadolu Türk’e, selâmlı tapu  
Seninle yurt oldu, bu görklü yapı 
Kılıcın, sadağın, mirası Alptürk 
 

Ezanların susmaz, bayrağın inmez 
Hedefe varmadan, haşmetin dinmez 
Kızılelma rengi, alevdir sönmez 
Bayrak nerde yurdun, orası Alptürk 
 

Rumuz: Özülke 



 
 
maveradan bu an'a yürürken söylenen türkü      
 
bilmezdim kim yüzdürür denizde gemileri 
kim estirir rüzgârı kime akar ırmaklar 
maveradan bu an'a adım attıktan beri 
pandora var içimde kim bilir neler saklar 
 
göğsümün ortasında muttasıl kanar yaram 
ya rotasız yolcuyum ya da biçare garip 
heybemde erzak yoktur dolu değil kumbaram 
kanadıma binen ah geçirir boynuma ip 
 
şakaklarıma vurur kırlangıçların şavkı 
kanım durmaz ulanır serkeş karanlıklara 
söyleyince dil yakan namütenahi şarkı  
o da benimle gelsin şu daracık mezara 
 
nerede hani katil? nerede hani maktul? 
nedir bu isyanların benliğimden aldığı  
yanan çıra odundan artakalan biraz kül 
titreyen çocukların ciğerime saldığı  
 
bulanır şimdi elbet kalp çölümün serabı 
tiz sesimi burada senden başka duyan yok 
yanlış yerde aradım yıllarca ben cevabı  
sızımı hatırlattı yoluma saplanan ok 
 
koca dağlar ardına saklanırsa güneşim 
çorak topraklarımın hevesi olurdu ay 
binlerce yıl sürse de bu hazin bekleyişim 
sen varsın ya sonunda beklerim bin daha say 
 
işaretler arardım takvim yapraklarında 
kitap aralarında ben seni bulamadım  
meğer gözleri yaşlı gece yarılarında 
karıncanın kanında dahi varsın anladım 
 
lalapaşa önünde bir bankın kenarında 
semâ bana meyletti bildim hakikat nedir  
daha yirmi altımda gençliğimin bağrında 
bir yerlerden burnuma ölüm kokusu gelir  
 
kalkıp hızla yürüdüm zihnimde telaş ile 
sanki ben yürümedim dünya altımdan gitti 
bastırmadı kokuyu gelen su sesi bile  
daha yolun başında kuru azığım bitti 
 
Alperen1907 



 
 
 
 
 
BİZİM      
 
Mevla'nın meftun kulu, aşk için dağlar yıkan 
Tarihin şanlı yolu, gök kubbe cümle mekân! 
Gam yüklü nice kalpler, gözlerde yaşlar bizim 
Yürekli cesur alpler, dik duran başlar bizim 
 
Gök başak, kuru burçak; şen harman, puslu ova 
On beş asırlık gerçek, bitmeyen kutsal dava 
Yoktur öyle farkımız, benzeyen düşler bizim 
Boşa dönmez çarkımız, Hak için işler bizim 
 
Kurdu kuşu berhudar, köşe bucağı cennet 
Evvelden sona kadar, kalbimizdeki minnet 
Şahlanıp gökte uçan, hür kanat kuşlar bizim 
Çehrede çiçek açan, keman yay kaşlar bizim 
 
Bağda gülün her türü, dağda doruk, yamaçlar 
Hem spor hem kültürü; nice hedef, amaçlar 
Dört mevsim; bahar yazı, zemheri kışlar bizim 
Ozanların avazı, nağmeli tuşlar bizim 
 
Bir kâmildir bir cahil; usta, çırak, kalfası 
Kıyıda sıcak sahil, deryalarda tayfası 
Alın teriyle pişen, ekmekler aşlar bizim  
Kısmetimize düşen; dolular, boşlar bizim 
 
Ay yıldızın gönderi, altında gardaş bacı 
Yurdun Yüce Önderi, değişmez tek ilacı 
Bu memleket sevdası, beşikte başlar bizim 
O istiklal kavgası; ilkeler, marşlar bizim 
 
Cana derman olan can, şefkat dolu kucaklar 
İlk adım ilk heyecan, güneş gözlü çocuklar 
Safi hisler kazılı, imanlı döşler bizim 
El Fatiha yazılı, kabirde taşlar bizim 
 
Rumuz: kuzey28 
 
 



ÇAPAK 
 
Ürperdim heybetinden…Destanımı, türkümü; 
Kibrit çöpüne, gazoz kapağına yazdım ben! 
Mahallene adadım;sırladığım öykümü, 
Girilmez sokakların sapağına yazdım ben! 
 
Bir gecikmiş itiraf sana benden hediye, 
Tav oldum yastığına, saçına değdi diye, 
Ne şiirler yazdım ben, avlundaki kediye, 
Kapını gözetleyen köpeğine yazdım ben! 
 
Değmesin ellerine civcivler beri dursun, 
Başını okşadığın kuzular geri dursun, 
Duvarına yazdığım sözlerin yeri dursun, 
Kerpicine, taşına, topağına yazdım ben. 
 
Çemberine, çevrene, entarine, hırkana, 
İrkerim hasedimi saçındaki tokana, 
Çaldığım tümceleri karaladım yakana, 
Bindallına, beşmene, ipeğine yazdım ben.1 
 
Ne işi var gölgenin, ilişmesin ardına! 
Çıbanına hıncım var! Uçuğunun derdi ne? 
Bir ömür gözlerine yamaklık ne haddine! 
Gözyaşına, terine, çapağına yazdım ben! 
 
Avcundaki çizgiye, iz’e verdim ömrümü, 
Dudağından dökülen söze verdim ömrümü, 
Lütfunun sofrasına meze verdim ömrümü, 
Resmedip isyanımı, kirpiğine yazdım ben. 
 
Patiğinin üstüne, çarığının yüzüne, 
Koşmalarım, sav’larım; dek vurulsun dizine,2 
Derlemler biriktirdim ayağının izine, 
Umudumu kürüyüp topuğuna yazdım ben. 
 
Say ki eksik akıldım; say ki ben, ben değildim, 
Hançerledim başımı dizlerine eğildim, 
Saçındaki sakardım, gözündeki siğildim,  
En afili sözleri çapağına yazdım ben. 
Umudumu kürüyüp topuğuna yazdım ben. 
 
 
#Hançeri 
 
 
 
                                                
1 Beşme: Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan, yollu bir çeşit kumaş 
2 Dek: Doğu illerimizde genellikle kadınların vücuduna yaktığı bir dövme türü 



 
EY VATAN (İlk Kurşun) 
 
Süzülürken gökyüzünde sancağımın hilâli, 
Hürmeti bir başkalaşır bulut sarmış dağların, 
Boyun bükmüş memleketin hürriyet ihtilâli, 
Başlamışken gönlü coşar mazideki çağların. 
Sırtında ağır mermiler, kucağında bir bala, 
Anneler ki umududur çiçek dolu bağların, 
Tutunup da dikenlerin karşısında bir dala, 
Haykıracak vatanının yeniden doğuşunu, 
Bir silahşör edasıyla atacak ilk kurşunu. 
 
Çiğniyorken canavarlar öksüz kalan yurdumu, 
Tozkoparan fırtınalar göçer şahikalara. 
Çakallar mı hükmedecek, yoksa Türk’ün kurdu mu? 
Alparslan’ın kılıncından serpilen bu diyara, 
Er yiğitler tez zamanda mevzilere atılsın. 
Kalmasın zaferlerimiz gelmeyecek bahara, 
Ala çelikler dövülsün, bağrına su katılsın. 
Pusatların keskin olsun Türk evladı bil şunu; 
Vur hainin sinesine vatan kokan kurşunu. 
 
Ak sakallı erenlerin, pirlerin ocağından, 
Kelâmıyla dehlizlerden Hakk yoluna vardığı, 
Sayısız cengaver gelir, her köşe bucağından, 
Titremeden gövdesine al bayrağı sardığı. 
Kartal olup seyre çıkar, vuslatını görünce, 
Bilir, erlik hamurunu dergâhında kardığı. 
Ecdadının gölgesini ilmek ilmek örünce. 
Yüceltti nice isimsiz kahraman çavuşunu, 
Onların ruhuyla gitti mazlumun ilk kurşunu. 
 
Bilinmez mi Türk oğlunun şereflidir mazisi? 
Akıp giden yıllar bile şahit değil mi buna? 
Bugün yanan bu toprağın şehitleri, gazisi, 
Bir gecenin şafağında girmedi mi uykuna? 
Uyan ana, baba, kardeş. Doğrul uyuyan millet! 
Her yanını alev almış, dön de bir bak ufkuna, 
Bak ki vatanında daha can yakmasın bu illet. 
Yağız bengü taş misali göster ki duruşunu, 
Rahman Allah’ın adıyla ateşle ilk kurşunu. 
 
      Rumuz: Pusat55 
 
 
 
 
 
 



 
Gülmisal   
  “Mihribanlara, Ayşenlere, Gülmisallere..." 

 

Çehrene hep yakışır , çiçeklerden süzdüğüm  
Cümle güzel kokunla siniversen Gülmisal 
Samyeli çıkmazında adım adım gezdiğim 
O diyarlardan esip iniversen Gülmisal 
 
Menzilinde hedefti büyüttüğüm muradım 
“Lâ" sesine yenildi dağı aşan feryâdım! 
Umudun eşiğinde dilediğim imdadım! 
Duyulunca bir kere anıversen Gülmisal 
 
Seni anmak ki bana huzur veren ecirdi, 
Hürriyet zindanında tılsımlı bir zincirdi, 
Hemhâlimi döktüğüm sade yetim şiirdi 
Döktüğüm her harfime kanıversen Gülmisal 
 
Bu cihanda vurgunlar acizlerin şahıdır 
Uzaklardan yükselen biz garipler ahıdır 
Sırrına erenlerin canıdır, eyvahıdır! 
Hırçın vuran dalganla diniversen Gülmisal 
 
Sözün sevda muştusu her sözün bana eşsiz 
Sen rüyama gelmesen sabahlarım güneşsiz 
Narıma hülya katsan yanarım ben ateşsiz! 
Köz yüreğe deyince donuversen Gülmisal 
 
Gönlü tamir etmeye bir aşığın nefesi, 
Vuslatın habercisi: Firkatin ayak sesi! 
Nice sevda, gönüle altın bülbül kafesi, 
Uzattığım dalıma konuversen Gülmisal 
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BİZ ÂŞIKLAR 
 
Divaneleriyiz biz bu âlemin 
Boz bulanık akan sele benzeriz  
Fesleğen yas tutar, ağlar yasemin  
Kendi yurdumuzda ele benzeriz  
 
Batmış sanki güneş, kızıl gök kalmış  
Günün tılsımını uzaklar almış  
Bir denizkızının düşüne dalmış  
Suları kararan göle benzeriz  
 
Yufkadır bağrımız birden hislenir  
Her adımda biri bize seslenir  
Baktığımız yerler susar, sislenir  
Sonbaharı saran tüle benzeriz  
 
Yunus'un derdiyle yüklü heybemiz  
Mevlana'dan gelir kutlu cezbemiz  
Aşkın ekseninde döner kubbemiz  
Bir girdapla esen yele benzeriz  
 
Göz pınarımızda kurur deryalar 
Zamanın arkında akar hülyalar  
Bizden alır hayat, gider Leylalar  
Serapla avunan çöle benzeriz  
 
Bu çileden gayrı derdi neyleriz? 
Sabrın hududunda gönül eğleriz  
Yâr adını anar, türkü söyleriz  
Bin gamla inleyen tele benzeriz  
 
Çiçeklenmez artık umut dalımız  
Diken diken kurur bağda çalımız  
Sararır benzimiz, solar alımız  
Güz gününde açan güle benzeriz  
 
Hayat kadar biz de hayata zoruz  
Bilmezler nasılınız, ne yaşıyoruz?  
Biraz eşelense, kıpkızıl kor’uz 
Dışardan bakınca küle benzeriz 
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HAKİM BEY  
 
Sorma hiç, sorgulama artık dosyam kapansın.  
Bu davada failim meçhul kalsın hakim bey.  
Melek dediğim yüzler kendini öyle sansın. 
Müebbet verdiklerim berat alsın hakim bey. 
 
Gönül koridorunda esamesi kalmasın.  
Söyle mübaşir beye içeriye almasın.  
"Yaz kızım" deme sakın kâğıt zayi olmasın. 
Emir ver kollukçuya hemen salsın hakim bey.  
 
Avukatı gelmesin yine haklı çıkacak.  
Yalan yanlış sözlerle tekrar canım yakacak.  
Hatta savcıya bile yukarıdan bakacak.  
Baştan zafer türküsü ona çalsın hakim bey.  
 
Ne olmuş sanki zaten? Giden bir ömür benden.  
İstirham ediyorum bahis olmasın dünden.  
Bakarsın hak istenir yarından, öbür günden.  
Artık şu mahkemenin sonu gelsin hakim bey.  
 
Ahvalime dün şahit, vicdanlar yargıç olsun.  
Şu gönül, deryamdaki çıkmayan dalgıç olsun.  
Benim sonum dediğim ele başlangıç olsun.  
Çekildim bu davadan öyle bilsin hakim bey. 
 
İstemem kırılmasın ne kalbi ne kalemi. 
Çekti say çektiğimden cezayı ve elemi.  
Tanık etme suçuna konuşturma alemi. 
Gönül kanunlarını bırak delsin hakim bey. 
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HAYAL 
 
İncileri ararken kaybolduğum ummanda 
Son kertede imdâdım sabahımdır hayalin 
Bil ki son nefesimi unuttuğum limanda 
Geçmişe sünger çeken felahımdır hayalin 
 
Hem yolu hem yordamı gecikmiş bir yolcunun 
Mazluma kervansaray, korkusu bozguncunun 
Gülüşünle tükenir sermayesi buzcunun 
Sahici Mecnunlara izahımdır hayalin 
 
Çiçekler açmasını beklerken ıhlamurdan 
Düştüğüm bataklardan saplandığım çamurdan 
Kurtardığın o benle hem de aynı hamurdan 
Telaşsız umudumdur penahımdır hayalin 
 
Can çekişen ruhumun ipekten kanatlısı 
Arşa göçen ordunun sanki yağız atlısı 
Bir şiir yazıyorum yok daha sanatlısı 
Kül maziden atiye nigahımdır hayalin 
 
Cemalini tasvire güç bulamaz bendesi. 
Dilim şunca döner ki; güzellik üftadesi 
Bir sünnet ihya olsun, çık da gel Pazartesi 
Avuçlarımda nâdim silahımdır hayalin 
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ŞİMDİ 
 
Dönüşü olmayan bir yol idi aşk! 
O yolda yürümek zor oldu şimdi… 
Ateşi yükselen bir hal idi aşk! 
Üzeri küllenmiş kor oldu şimdi… 
 
Ömrün son deminde gönlüme uydum 
Kalbimi, kalbinin köşküne koydum 
Adını andıkça heyecan duydum 
O güzel sevdalar sır oldu şimdi… 
 
Hasret ateşiyle yandıkça başım 
Zehirden acıydı ekmeğim aşım 
Gizliden içime aktı gözyaşım 
Gözler ağlamaktan kör oldu şimdi… 
 
Yollar sevdiğine götürmeyince 
Zaman hasretliği bitirmeyince 
Canan yüreğinde yatırmayınca 
Yarınsız bir sevda ar oldu şimdi… 
 
Güneşten parlaktı, alevden sıcak 
Ayrılık bu kadar acıtır ancak 
Hayatım Cehennem oldu olacak 
Gördüğüm her rüya şer oldu şimdi… 
 
Şair, beklemekten tükendin artık 
Sevda gömleğinin her yanı yırtık 
Canan yüreğinin kapısı örtük 
Dağlar etrafında sur oldu şimdi… 
 
Ardından bir nehir gibi aktığım 
Yoluna yüzlerce şiir döktüğüm 
Yıllarca yar bilip hasret çektiğim 
Kim bilir kimlere yâr oldu şimdi… 
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İKİ DEVLETTEK MİLLET  
 
Masal diyarı gibi Kaf dağının ardında 
Gidip gelmesi pek zor alev ülkesi vardı. 
O, hasret ateşiyle yanan "Odlar Yurdu"nda 

Ay yıldızın altında Hazar dalgalanırdı. 
 
Hayallerimizdeki o masal ülkesini 
Sarp dağları aşmadan gezemezdiniz öyle. 
Uzaklardan duyardık Azerbaycan sesini, 
Yüreklere işleyen tarın nağmeleriyle. 
 
Lale renkli yanaktan, serin sulu bulaktan, 
Dost elinden turnalar getirirdi selamı. 
Dinlediğim türküler… Radyo, kaset, plaktan… 
Hem merhem oluyordu, hem deşerdi yaramı. 
 
Hem orada hem burda Dede Korkut izi var, 
Destanlarıyla yaşar Kafkaslarda Köroğlu… 
Çırpınır Karadeniz gibi orada Hazar; 
Oraya da uğramış Yunus Emre’nin yolu… 
 
Aynı tadı alırız Fuzuli şiirinden, 
Molla olmuş Nasrettin Hoca Azerbaycan’da. 
Fakat gidemezdik biz özlesek de derinden, 
Sanki vatanlarımız dünyanın bir ucunda… 
 
Demir perde duvarı yıkıldı, kalktı artık; 
Kavuşurken kardeşler yüreklerde heyecan… 
Uzaklar yakın oldu, bitti yaman ayrılık; 
İki devlet tek millet Türkiye, Azerbaycan. 
 
Tek ağacın dalıdır Oğuz Han torunları, 
Elele vermeliyiz yürürken ileriye. 
Birlikte kurmalıyız aydınlık yarınları, 
İki devlet tek millet Azerbaycan, Türkiye. 
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MAKBER 
 
ey sevgili hiç sormadın, ne haldeyim, nerdeyim 
hayli zaman beklettiğin, ağlattığın yerdeyim 
 
heybemde bitti azığım, kaldım uçsuz çöllerde 
bir toz duman, bir perişan, bir uzun seferdeyim 
 
yüküm ağır, suçlarımın bîzârım eleminden  
biliyorum bu halimle visaline perdeyim 
 
korkarım iklim-i kalbim görmeyecek baharı 
ben her vakit zemheride, sisli mevsimlerdeyim 
 
gülşenim ki bu sebepten kaç vakittir tarumar 
açılmadan her goncanın solduğu demlerdeyim 
 
ruhum sana meyletse de başka sevda tenimde 
uğramaz semtimehayır, her adımda şerdeyim  
 
her yanımda bir sel gibi hengamesi hayatın 
değilim ben bu alemde mümkün ki mahşerdeyim  
 
gözlerimde titriyorsun ey dildâr, ey nazende 
çiğ tanesi gibi sessiz ince sitemlerdeyim 
 
hicranın bir alev gibi çıkar dudaklarımdan  
sensiz kanımı donduran, tarifsiz kederdeyim 
 
değil mi ki merhametin meşhur cihan içinde  
olsa da zerre miktarı ümitle perverdeyim 
 
bulutlarından bir damla düşerse toprağıma 
ellerinle ab ı hayat bahşeden kevser'deyim 
 
bir kuru yaprak misali tutunup da sulardan 
engin ummanına akan meczup bir nehirdeyim 
 
imbiklerden hayat sunan ortasında gecenin 
yıldız yıldız aydınlanan bir vakt-i seherdeyim 
 
yanaklarımdan sadrıma kan rengi biryol bulup  
kıpkızıl buseler gibi süzülen nemlerdeyim 
 
bir kez olsun çevirmezsen gözlerini kalbime  
göklerimden katran gibi yağan matemlerdeyim 
 
koyma beni karanlıkta, kalbim benim ürkektir  
nefesinin olmadığı yerde say makberdeyim. 
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Sevdiğim                
         
Kapandı kapılar, gelemem sana. 
Ayrılık belimi, büker sevdiğim. 
Ateşten gömleğim, dar gelir bana. 
Sıkar bedenimi, yakar sevdiğim. 
 
İzini ararım, yağmurda karda. 
Sordum dağa taşa, kuzuya kurda. 
Dinsin acılarım, yaramı sar da. 
Kalbimdeki oku, çıkar sevdiğim. 
 
Mor bulutlar tutun, benim elimden. 
Nazlı yare, haber verin halimden. 
Değirmenler döner, gözüm selinden. 
Öğütür tanemi, çeker sevdiğim. 
 
Zalim hasret, can evimde oturur. 
Aşkın beni, yaka yaka bitirir. 
Yeller eser, gül kokunu getirir. 
Bana, burcu burcu, kokar sevdiğim. 
 
Çaresizim, açamadım yolları. 
Giyemedim, yeşilleri alları. 
Güzelliğin, utandırır gülleri. 
Bülbüller gözyaşı, döker sevdiğim. 
 
Karanlık gecemin, ayı yıldızı. 
Kış olan ömrümün, baharı yazı. 
Seni çalar söyler, aşığın sazı. 
Gönülden gönüle, akar sevdiğim. 
 
Hak nasip eylese, kapına varsam. 
Gözüm kapanmadan, bir daha görsem. 
Armağan olarak, canımı versem. 
Umarım yüzüme, bakar sevdiğim. 
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KAYBETTİM SENİ 
 
Gecenin renginde yıldızlar neyse 
Parlayan o saçın yüzüme değse 
Gamzenin yanından masum bir buse 
Almadan kaybettim sevgilim seni 
 
Canımın cananı gözümün feri 
Yaralı kalbimin kadim hançeri 
Alnını kutsayan mübarek teri 
Silmeden kaybettim sevgilim seni 
 
Çağlayan pınarım ummanımdım sen 
Sönmeyen ateşim dumanımdın sen 
Kıyamda rükuda amanımdın sen 
Kılmadan kaybettim sevgilim seni 
 
Kirpiğin tenime ok imiş meğer 
Sevmeye sebebim çok imiş meğer 
Cihanda emsalin yok imiş meğer 
Bulmadan kaybettim sevgilim seni 
 
Onulmaz derdimin dermanıymışsın 
Gönlümün kudretli fermanıymışsın 
Sevdanın surette harmanıymışsın 
Bilmeden kaybettim sevgilim seni 
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KAVGAM VAR 

 
Her gece düşlerime girmekten yorulmadın 
Sabahları açınca gözlerimle kavgam var 
Ya gel, ya git düşerken arafta sarılmadın 
Olamadık bir bütün cüzlerimle kavgam var 
 
Ömrümden ömür alıp kefenim biçiyorsun 
Tutacağım elini kuş olup uçuyorsun 
Ürkek bir ceylan gibi habire kaçıyorsun 
Geleceğim peşinden dizlerimle kavgam var 
 
Hangi beden kaldırır usanmadan bu nazı 
Erittin, verem ettin göstermedin ki yazı 
Derdimi paylaştığım sırdaşım olan sazı 
Bestelere küstürdün sözlerimle kavgam var 
 
Bir umut bizimkisi belki de uslanırsın 
Çatlasa dudakların aşkımla ıslanırsın 
Başın yastıksız kalır göğsüme yaslanırsın 
Diyeceğim de gülüm hazlarımla kavgam var. 
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SULTANIM 
 
Has bahçe sokağında üstü nakışlı çerge 
İçi mavi kirpastan dışı bakır çalığı 
Yeşil renkli çadırlar arasında tül perde 
Açıversin muhazır yoldan kalabalığı 
 
Yollarında karanfil taze açan çiçekler 
Bahçen lale ve sümbül tarhlarıyla süslenir 
Servise hazır şimdi enva-i içecekler 
Kakma süslü kapında buhurdan tütsülenir 
 
Avludaki kubbeler pırıl pırıl yanmakta 
Parlak ışıklarıyla bir bahar güneşinin 
Aslını bilmeyenler seni huri sanmakta 
Sultanım kibarlıkta dünyada yoktur eşin 
 
Lal çinisi odanda baştanbaşa perdeler 
Suya akseden söğüt dalları gibi derin 
Duvarda altın kandil tavanda billur fener 
Bütün pencerelerin Haliç'e bakar senin 
 
İstanbul bugün senden birçok değer almıştı 
Takdir dolu bakışlar arasından geçerken 
Sokaklar tıklım tıklım evler tenha kalmıştı 
Mihrimahı görmeye gelmişler sabah erken 
 
İnci ve sırma ile işlenmiş eteklerin 
Kulağında asılı bir çift murassa küpe 
Mücevherli tokalı belindeki kemerin 
Seyre çıkan herkesi düşürüyor hayrete 
 
İncecik kollarını örter Kişmir şalları 
Omuzunda şelale o ipeksi saçların 
En neşeli gününde giyinmişsin alları 
Gerdanına dökülür gölgesi ağaçların 
 
Seninle yürüyelim bir saadet evine 
Mihmanın olayım ben ikram et kahve buhur 
Yollarını gözleyen hayranların sevine 
Sensiz sarayda bile inan ki yoktur huzur 
 
Her hâlinle zarifsin şimdi şahane aşka 
Mücevherden tacını taşısın da teberdar 
Gönlümün sarayında olamaz senden başka 
Narin bir meşiyle sen kıldın tahtımda karar 
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Y A D İ G Â R 
 
Manaya ağ atan şairin kalbi, 
Düşlerde gönlümü bula yadigâr. 
Hüzün diyarından sürgünün celbi, 
Sırlar ülkesinden gele yadigâr. 
 
Türküler divanda öksüz kalınca 
Garipler sevdayı ödünç alınca 
Ozanlar bozlağı kavruk çalınca 
Sazım âşıklara ola yadigâr. 
 
Dağlanır Kafkas’ta sızlanır sinem. 
Ol harda titreyen yanan köz menem. 
Taşrada kalsam da özde Türkmenem. 
Şu hâlime felek güle yadigâr. 
 
Türkistan can özüm, Oğuz tenimdir. 
Kızıl elma sılam, Türk bedenimdir. 
Bir gözümü açam Kerkük benimdir. 
Tükenmez hayale dala yadigâr. 
 
Kaynadı bahtımın fitne kazanı. 
Dallarında gazel, asrın hazanı. 
Çınladı semada akşam ezanı. 
Selanik’te sela, ola yadigâr. 
 
Tuna içimizde gönül yarası, 
Ruhumuza çizdik Nil’i, Aras’ı. 
Tükettik hoyratça kutlu mirası. 
Güz, dertli haberler sala yadigâr. 
 
İmbatlar gönlümün en güneyinden.  
Yıldızlar dökülür düşler meyinden. 
Yel gelir ülkemin ta kuzeyinden. 
Rüzgârlar kapıyı çala yadigâr. 
 
Kıtaları gezer en üryanımız. 
Kırılan kılıçtır tek ziyanımız! 
Ezelden ebede hâl beyanımız: 
Yiğit gömülünce öle yadigâr. 
 
Ulu çınarını, gül yaprağını, 
Serazad burcunda al bayrağını. 
Çiğnetme mübarek şol toprağını. 
Kalplerde bir vatan kala yadigâr. 
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Uslan da Gel Ne Olur! 

 

Bahtımın beyaz kuşu ey benim iki gözüm, 

İnci sabır gülüyle süslen de gel, ne olur! 

Ruhuma huzur veren ey cananım can özüm, 

Derya kadar sevgiyle hislen de gel, ne olur 

 

Asude ırmağında bir bengisu bakışı, 

Misafir gönder bana, dursun anın akışı; 

Leçeğimin ağında bitir bu kara kışı, 

Allı turnam diyerek seslen de gel, ne olur! 

 

Suların çiçeğine kumrular nazar eyler, 

Uğrun uğrun sevdayı kendine azar eyler, 

Düşü gelin duvağı bezenmezse zâr eyler 

Al bindallı bahara yaslan da gel, ne olur! 

 

Seherin saçlarına cerenler kına yakar, 

Albenisi göklere yıldız misali akar, 

Kardelen kızıl olur, güneşi eritir kar; 

Leylinin gözyaşıyla puslan da gel, ne olur! 

 

Itırlı aşk bahçemin şebneminden usanma, 

Nevruz bekleyen gönlü hazan ayında sanma, 

İfşâ et gelişini sessiz sedasız sanma, 

Cemrenin edasıyla beslen de gel ne olur! 

 

Enginlerde uçarım, şahlanır kalpte yatan; 

Cennet çiçeği açar, yedi renk şafak atan; 

Ey yârenim, ağarmaz aşkla buluşmadan tan; 

Vuslat şehrinden bir yer üstlen de gel, ne olur! 

 

Hazin olan yazgılar yaza umutlu olsun, 

Eylül can suyu içsin, kış ayı mutlu olsun; 

Rüştüne ersin Zühre, dolunay utlu olsun; 

Levh-i kalem narıyla islen de gel, ne olur! 

 

Ebruli kaşın ahı sol yanıma dayandı, 

Rahmet bekleyen gözüm bulutlara ayandı, 

Vefa yağmuru yağdı, suda yakamoz yandı; 

Aşkın billur nuruyla ıslan da gel, ne olur! 

 

Ruhum karşımda durur, bir saki biçiminde; 

Divane aşka gelir, bir bade içiminde; 

Ilık esen meltemi saçlarının çiminde, 

Rehin bırak kalbime, uslan da gel ne olur! 
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Canımsın Benim  

 
Sevda meclisinde çıksam huzura  
Delice şöhretim, ünümsün benim  
Çenende bulunan, küçük çukura  
Ölürsem gömsünler, sinimsin benim  
 
Saçına taktığın o mor tacını  
Aşkımla uzayan ipek saçını  
Bana mektup yazan parmak ucunu  
Öpmeye doymadım, günümsün benim  
 
Konuşsan ölürüm, sussan ölürüm 
Narında yanmayı iyi bilirim 
Senle cehenneme bile gelirim  
Yüzümü döndüğüm yönümsün benim 
 
Yıkıntılarımda, sen beni buldun 
Yıllarca biriktin, gönlüme doldun 
Çorak toprağıma cansuyu oldun  
Bugünüm, yarınım, dünümsün benim  
 
Gece uyuduğum, kalktığım sabah 
Ellerin yasaktı, gözlerin günah 
Dilimde duaydın, yüreğimde ah 
İlk değilsen bile sonumsun benim 
 
Göğsümün soluna saplanan acı 
Derin yaraların sensin ilacı 
İkinci baharsın, başımın tacı 
Canımsın, canımsın, canımsın benim…  
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Cemal SÂFİ 
 
Var mı seni bilmeyen tanımayan 
Şiirlere hayat veren sendin sen 
Aşıklara ağlamayı öğreten 
Neğmelerin sevgilisi candın sen 
 
Sevenler ayrılsa seni dinlerdi 
Saz yazdığın sözler ile inlerdi 
Aşkı hatırlatan vay ne günlerdi 
Yorgun hisler için bir limandın sen 
 
Ölümünle şarkı beste yas tuttu 
Sözlükleri kir kapladı pas tuttu 
Baharı siyahtan bir libas tuttu 
Gök kuşağı renkli bir elvandın sen 
 
Hece dizin dövdü ölçü ağladı 
Mısrada duraklar siyah bağladı 
Mersiye canlandı ağıt çağladı 
Nazımlara edeple erkandın sen 
 
Şiirlerin hem coştu hem coşturdu 
Teller mızrabı peşinden koşturdu 
Morfin oldu acılar uyuşturdu 
İmkansızlar için bir imkandın sen 
 
Ne kadar boş imiş dünya u mafi 
Kim senin yokluğun eder telafi 
Sende mi bıraktın bizleri safi 
Kocaman bir isim dev unvandın sen 
 
Noksandır mısralar şiirler noksan 
Uyaklara en güzel redif soksan 
Kim besteler yazsın! Ya sende yoksan 
Tarifi zor başka bir cihandın sen 
 
Mevlam sana kanat olsun kol olsun 
Korkmadığın sırat geniş yol olsun 
Senden uzak taraf, daim sol olsun 
Duygu dolu sadık bir insandın sen 
 
İdris Halup Kasap - İsveç 
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GÖTÜRMÜŞEM 
 
Ay ölüm, sevincin keder olacak, 
Bilirem zehmetin heder olacak, 
Peşiman, telesen qeder olacak, 
Men ömrü Allahdan yüz götürmüşem. 
 
Her sözü demeyib ayak saklayan, 
Ümidi özüne dayak saklayan, 
Uykulu gecemi oyak saklayan, 
Seçib duaları düz götürmüşem. 
 
Ömür bir bahçadı saralıb, solub 
Barı başdan aşıb, boşalıb, dolub 
Ne seçmek, düşünmek imkanım olub?- 
Bakmayıb qismeti tez götürmüşem. 
 
Bir mena gördünmü çat qaşlarımdan? 
Elimi üzmüşem sirdaşlarımdan, 
Geceni sehere göz yaşlarımdan, 
Yaramın üstüne duz götürmüşem. 
 
Kitabı okuyub derk eylemişem, 
İmanı poladdan berk eylemişem, 
Dervişem, dünyanı terk eylemişem, 
Tövbeni Qurandan söz götürmüşem. 
 
Dünyanın xebersiz köçhaköçünde, 
Ruhumu boğmuram tamah içinde, 
Bilirem ölecem, bunun üçün de 
Haqqın görüşüne üz götürmüşem. 
 
 
 
AKİF HANSULTANLI Gürcüstan, 
Borçalı 
 



AŞK 
 
Lal olan dilimin son hecesidir 
Ama gözlerimin feridir bu aşk 
Sevgi lügatinin abecesidir 
İçimde yıllardan beridir bu aşk 
 
Kah dumanlı dağda esen bir yeldir 
Kah ağlayan sazda kırık bir teldir 
Bir aşk masalından uzanan eldir 
Bazen sultan, bazen peridir bu aşk 
 
Bazen git diyen dil gözlerle kal, der 
Bazen üzer seni bazen de gül, der 
Zehri sunar sana işte bu bal, der 
Peteğin üstünde arıdır bu aşk 
 
Bir hayal yıllarca başında döner 
Kalbinin içinde yanar ve söner 
Ansızın yalnızlık sırtına biner 
Ağustosta dağın karıdır bu aşk 
 
Görünmez bir iple bağlar elini 
Çağlayan misali döker selini 
Savurur etrafa kalan külünü 
Seven gönüllerin narıdır bu aşk  
 
Bir bakış, bir gülüş, bir tatlı eda 
Doğumla kulağa okunan seda 
Bazen vuslat olur bazen bir veda 
İçimde bir yangın yeridir bu aşk 
 
Kırılan kalplerin ah-u zarıdır 
Vuslat dağlarının dinmez karıdır 
Yokluk âleminin bütün varıdır 
Ölümden bir adım beridir bu aşk 
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