
YARALI VATAN 

 

Urumçi çarşısında kubbelerim vurulur, 

Minareler öksüzdür ezanım susar șimdi. 

Kaşgar'ın ortasında darağacı kurulur, 

Nice gül fidanımı zorba Çin asar şimdi. 

 

Gök bayrağa kan düşer, al bayrağa dönüşür, 

Altaylara kar yağar Toros dağları üşür. 

Anadolum kalbinde kardeş acısı tașır, 

Firavun çizmeleri bağrıma basar şimdi. 

 

Sicim sicim yaş döker anaların gözleri, 

Yarına acı taşır gül kavruğu yüzleri, 

Hicrana düçar olur gelinleri kızları, 

Tükenir umutlarım yıkılır hisar şimdi. 

 

Toplama kamplarında milyonlarca Türk yiğit, 

Türlü işkencelerle düşerler bir bir şehit, 

Taklamakan Çölünün kum taneleri şahit, 

O ağulu yılanlar zehrini kusar şimdi. 

 

Türk'ün mührü kazılı Ural'ın tepesinde, 

Türkistan bir mercandır Yavuz'un küpesinde, 

Karanfiller kırılır Altay'ın gölgesinde, 

Küçücük körpe canlar korkudan pusar şimdi. 

 

Demir çubuklar ile kırılır bilekleri, 

Öldürülür annenin karnında bebekleri. 

Kesilir saçakları, kurutulur kökleri, 

Türk'ün öz vatanında kızıl yel eser șimdi. 

 

Nemrut'ların ateşi cehenneme dönse de, 

İçimiz bir yanar dağ gürlese de sönse de. 

Yapılan işkenceler, Türk oğluna kinse de, 

Sap döner, devran döner bilenir keser şimdi. 

 

Her şafakta basılır yıkık dökük haneler, 

Alçakların botuyla tepelenir sineler. 

Evinin köşesinde boyun büker nineler. 

Kardeşimin gözyaşı her yana nisar şimdi. 

 

Acılarla millenir Sayram, Buğda gölleri, 

Huzura hasret yaşar köy, kasaba, illeri. 

Tutsaktır inaçları yasaklıdır dilleri, 

Koca kadim Türkistan kadere küser şimdi. 

 

 Zeynal Abidin Payas 
 



 

AŞK 

 

I. 

Benim adımla başlar insanın hikâyesi 

Rabb'in bilinmek için, dilediği "ol" benim 

Âdem’in dudağında, çürük dalın meyvesi  

Cennetten yeryüzüne yürüdüğü yol benim 

Lezzet verdim hayata, ölüme diyet için  

Bir incecik yol sürdüm, fani zürriyet için 

Tahtını kursun diye, baki hürriyet için 

Bahtını renkten renge, büründüren rol benim  

 

II. 

Dağların çekmediği, “can” benim mülküm iken 

Bir hevesle dağılan, param parça pul benim 

Ahsen-i takvim ile, şan şeref ülküm iken 

Her günahtan pay alan, o lanetli kul benim 

Oysaki ben kırmıştım, kilidini çağların 

“Mecnun” koydum adını ölü gezen sağların 

Kabil'in kaderine ördürdüğüm ağların 

İlmeğini sırlayan, o günahkâr kol benim 

 

III. 

Maddede kaybolarak, manadan ırak olan 

Gafillere çekilen, gözlerdeki tül benim 

Erenler meclisinde yürekte çırak olan 

Menzile varamadan, yanıp sönen kül benim  

Arzuların beşiği, tek nefsin kölesiyim 

Yırtılan her gömleğin, Züleyha hilesiyim 

Akıtılan kanların mahşerde çilesiyim 

İblisin iğrendiği, kahrolası zül benim  

 

 

IV. 

Hayra düşen düşlere, düşen buruk bir sesle 

Andıkça hüzün kokan, O Mübarek “Gül” benim 

Gariplerin vaktinde, kırk nağmeli nefesle  

Mateminden her gece, inleyen bülbül benim 

Ben Aşk’ım yüreklerde sönmez ateşle yanan 

Kamil olup uyanır, kudretime dayanan 

Hem günaha soyunan, hem tövbeyle boyanan  

Gönüllere inşirah, sonsuz tevekkül benim 

 

Huriye Erdugan 

 

 

 

 

 



 

ANKA 
Hasretin vahasında zülfün gölgeliğini 

Çok görüp de başıma yıkarsan ölürüm ben 

Gönlümün aşk ilmine dair bilgeliğini 

Nakleden kitapları yakarsan ölürüm ben 

  

Tedbir takdiri bozup kurtarsaydı tuzaktan 

Yol dahi esirgerdi yolcusunu tozaktan 

Kırk yılın yabancısı gibi bana uzaktan 

Gözlerini kısarak bakarsan ölürüm ben  

  

Muhabbetin senedi tecelliye vesile 

Olmuşsa ne gerek var hem şahit hem kefile 

Koy bir yana gerçeği düşte hayalde bile 

Gönlüne başkasını sokarsan ölürüm ben 

 

Gül renkli mürekkeple yazılmış her satırı 

Cennetten emanettir hem rengi hem ıtırı 

Arada seni bana sevdirenin hatırı  

Var iken bu sevdadan bıkarsan ölürüm ben 

  

Sükûtun zincirini takıp da bukağıma 

Söz atını dizginsiz salmışsın sokağıma 

Öfkenin namlusunu dayayıp şakağıma 

Sitemin kurşununu sıkarsan ölürüm ben 

 

Gerçi ayandır talep edip de yakardığım 

Vuslatın umudunu tutkulara kardığım 

Yalan değil adına okuntu çıkardığım 

Bu muştuya başka ad takarsan ölürüm ben 

  

Kime kalmış dünyanın tacı, tahtı, hilatı 

Birkaç hoş hatıradan ibaret hasılatı  

Bir ömürlük sevdaya üç beş günlük vuslatı 

Çok görüp de başıma kakarsan ölürüm ben 

  

Eğer sen bu sebepsiz vedaya içten pişman 

Olsaydın mümkün müydü ayrılığa alışman 

Ölmem cellatlar assa, kurşuna dizse düşman 

Eğer sen bu bedenden çıkarsan ölürüm ben 

  

Sesine ses olayım yücelere çıkayım 

Ufkunda süzüleyim ötelere bakayım 

Gözlerinin göğünde kanat çırpan Anka’yım  

Kuş sanıp da kafese tıkarsan ölürüm ben 
 

Talat Ülker 

 



 

 

BİLMİYORSUN 

 

Gözlerimde dolu yaşsın 

Aktığını bilmiyorsun 

Gündüz hayal gece düşsün 

Çektiğimi bilmiyorsun 

 

Ayrılığın bende yara 

Yürek oldu pare pare 

Sensizliğe nedir çare 

Yaktığını bilmiyorsun 

 

Canım kurban dillerine 

Kuruttuğum güllerine 

Gizli gizli yollarına 

Baktığımı bilmiyorsun 

 

Yokluğunda kırık dalım 

Zehir oldu sensiz balım 

Zulüm etme yoktur halim 

Bıktığımı bilmiyorsun 

 

Gidişinle beni vurdun 

Ne aradın nede sordun 

Ruşendil'i artık yordun 

Çöktüğümü bilmiyorsun 

 

 

Gülşah Dilbirliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTIN ÇAĞIM 

 

Dudağı yurt tutmuş bir tatlı ima 

Ruhumda gezinen ezberim sensin 

Başımı gömsen de buz tutmuş kuma 

Ben sende senim yâr, sen bende bensin 

 

Her hücreme şimdi derince kazın 

Gözlerin kalbime cenneti sunar 

Ben yeşil gözlünüm ben alın yazın 

Uzaklık uzağı gönülden kınar 

 

Bakışın hem beni hem göğü öper 

Üstüme üflenen zümrüdi külsün 

Görmediğim her an kıyâmet kopar 

Sen Cenab-ı haktan kûtsi ödülsün 

 

Beş vakit secdeye değerken yüzüm 

Genişler gönlümde dar zaviyeler 

Ben bende geceyim sende gündüzüm 

Yokuşu tırmanır tüm saniyeler 

 

Tabiat imrenir mukaddes aşka 

O narin busenle yanar dudağım 

Gelmedi böylesi bu aşk bir başka 

En derin meselem 'sen', altın çağım 

 

 

Hatice Ayşe Hasan 

 

Makedonya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAL SURAT 

                                                                                                               - Kızım Bilge Hâtun’a– 

Bir gece yarısıydı, sessizce vedâ ettin 

O gün bugün uykuya dalamadım bal surat 

Tek kişiyle cenâze namazı edâ ettin 

Eşten dosttan helâllik alamadım bal surat 

 

Apar topar giderken etrâfa mı bakındın 

Yoksa yine o mâsum tavrını mı takındın 

Acaba özledin de sormaya mı çekindin 

Belki aklına bile gelemedim bal surat 

 

Ben nerdeyim acaba, babam nerde dedin mi 

Zil çalınca gizlice kapıyı gözledin mi 

Hiç aklına geldim mi, beni hiç özledin mi 

Beni affet yanında olamadım bal surat 

 

Öfkeme yenik düşüp kâtil olmamak için 

Müebbetle süresiz tâtil olmamak için 

Kaderin sillesiyle zelîl olmamak için 

Gelip de kapınızı çalamadım bal surat 

 

Dün gece rüyâsında ‘baba’ diye bağırmış 

Sıçrayıp bir hayâli ‘baba’ diye çağırmış 

Sensizlik çok acıymış, yokluğun çok ağırmış 

Senden sonra ayakta kalamadım bal surat 

 

Her gece saçlarından çaldığım o kokuyu 

Boynuna yumulunca aldığım o kokuyu 

Çekip çekip kafayı bulduğum o kokuyu 

Bir daha hiç kimsede bulamadım bal surat 

 

Beni un ufak etmiş, eliyorsun sen kızım 

Hasretinle bağrımı deliyorsun sen kızım 

Nere gitsem benimle geliyorsun sen kızım 

Gözlerini aklımdan silemedim bal surat 

 

Bir haber almak için uzun müddet bekledim 

Üç kuruşluk insandan bile medet bekledim 

Evinin köşesinde az mı nöbet bekledim 

Nasıl yapacağımı bilemedim bal surat 

 

Feleğe isyân edip ‘bu kadar yeter’ dedim 

Hâlim en beterinden daha da beter dedim 

Yüreğime işledi vurduğun neşter dedim 

Ölmekten beter oldum, ölemedim bal surat 

 

Ercan Ergül 
 



EYVALLAH 

 

Yıllar geçse aradan unutamam yüzünü 

Bu puslu nazarımda kalmasan da eyvallah 

Benliğim benliğine düğümlemiş özünü 

Kurduğum hayallere dalmasan da eyvallah 

 

Ömür boyu beklerim bir gün gelirim dersen 

Dünyalara sığamam küçük bir umut versen 

İster sultan eylersin kulun kölen dilersen 

Bir gün olsun kapımı çalmasan da eyvallah 

 

Yaralı serçe gibi mihman olsam hane’ne 

Dizinde yatmak için bulsam türlü bahane 

Pervaneler misali dönsem deli divane 

Eşiğinden içeri almasan da eyvallah 

 

Nakşeyleme adımı sarayın duvarına 

Dönüp bakma arada hüzünlü dildarına 

Tek firkati döküver vuslatın surlarına 

Ferhat gibi dağları delmesen de eyvallah 

 

Ben okyanus köpüğü çölün hırçın kızıydım 

Dolunay beyazının kıvranan can/sızıydım 

Yazık, Merih burcunun en bahtsız yıldızıydım 

Talihimsin, yüzüme gülmesen de eyvallah 

 

Sensizlik mahzeninde yandı kül oldu zerrem 

Aslı’nın ateşine düştüğü gibi Kerem 

Senden gelen cefaya şikâyet ettiğim dem 

Kâbus dolu rüyamı bölmesen de eyvallah 

 

Her gün ölüp dirildim aşkın ıstırabıyla 

Günahını boynuma yükleyip sevabıyla 

Sonsuza dek sürecek nedamet hesabıyla 

Yaşlarımı akıttım silmesen de eyvallah 

 

Yusuf’un kuyusunda bir ömür gelip geçti 

Vurgun Züleyha bile yüzüme gülüp geçti 

Sineme saplanan ok kalbimi delip geçti 

Ben şehidim, sen gazi olmasan da eyvallah 

 

Nisa Eylül Baharoğlu 
 

 

 

 

 

 

 



TÜTÜN RENGİ KORKULAR 

 

Vakitsiz bir üşüme gelir çalar kapımı 

Aklımın saçağından buzlar düşer gönlüme 

Sırılsıklam bir sancı...Sanki Moskof yapımı 

Kan kokan parmakların çağırırken ölüme 

Vakitsiz bir üşüme gelir çalar kapımı 

 

Ölü bir çocuk doğar iki yürek arası 

Denizin kokusunu hiç tatmamış avucu 

Can mülkünü yağmalar kirpiğinin karası 

Göklerdeki cemrenin suya değince ucu 

Ölü bir çocuk doğar iki yürek arası 

 

Korkular biriktirdim tütün rengi korkular 

İçimde her ilmeği gün ışığına perde 

Ateşe koşan ruhu şair kadar kim anlar 

Kağıttan gemilerin dibe vurduğu yerde 

Korkular biriktirdim tütün rengi korkular 

 

Eylülün melodisi çalar eski plakta 

Gözleri kan kırmızı iki çakıl taşının 

Git yine anı yaşa bir yabancı dudakta 

Gölgesi yıkanırken o arsız telaşının 

Eylülün melodisi çalar eski plakta 

 

Umudu bir kumsala gömdüğüm günden beri 

Etekleri fesleğen kokan kadın değilsin 

Bir ormanı biçiyor ihanetin hançeri 

Dilerim mağrur başın bin ah ile eğilsin 

Umudu bir kumsala gömdüğüm günden beri 

 

Kemal Uslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VATAN AŞKI 

 

Her ne yansa külü kalar 

Ben yanmışım külüm Vatan 

Dünyalara nur sepeler 

Düşünceli elim Vatan 

 

Ah dikenim gül açmışım 

Toprakımda dil açmışım 

Dilençiyim el açmışım 

Dilendiyim pulum Vatan 

 

Bayrağımı ekdim yere 

Sızlar arı çeksin şire 

Gül çiçekli tepe dere 

Şire petek balım Vatan 

 

Yandır beni, ben ölünü 

Daşa basın ben delini 

Topraka sep sep külünü 

koy göyersin külüm Vatan 

 

Yaralarım göz, göz olsa 

Daşı deler söz, söz olsa 

Biten diken yüz yüz olsa 

Çiçeklener gülüm Vatan 

 

Doğrasalar dilim dilim 

Parçalanmaz bütöy elim 

Yandırsalar kalsa dilim 

Söyleyecek dilim Vatan 

 

 

 

Ad -  Hemid Anbaz( Gence) 

 

adres  İran - Azerbaycan - Tebriz - Əhər şeheri 

 

 

 

 

 

 

 


