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GÜLCE BULUŞMA
Gülce Buluşma Hece ve serbestin aynı şiir bünyesinde bir araya gelmesi
yani buluşmasıdır.
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http://www.gulceedebiyat.com
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GÖR
...-Berhudar Ramazan Çeşme Kardeşime..Özlem ateşiyle yanmışım deme
Ayaz gecelerde ocak ol da gör.
Has gül bahçesinden öte gideme
Öksüze, yetime kucak ol da gör.
Çıkar anıları bir bir resimden,
Bunca olaylardan, bunca isimden...
Bengisu bekleme giden mevsimden
Çevir takvimleri çocuk ol da gör.
Her ne arar isen vardır insanda,
İnsan ki aşk arar Martta-Nisanda...
Direksiz semaya uçtuğun anda
Yakıtı tükenmiş uçak ol da gör.
Hacer ül esved ol dost Kâbesinde
Yedi dil, bir dile dönsün sesinde.
Yok olan aşkların kulübesinde
Ucundan buz sarkan saçak ol da gör
.
Aynaya benzersin hem de tıpa tıp
İnsana insanı gözle yansıtıp;
Umut doruğunda kından sıyrılıp
Buluta saplanan bıçak ol da gör.
Işık salkımıyla bağ yap özünü
Hoşça bak herşeye çevir yüzünü.
Karanlık gecede yumma gözünü
Soğuk güneşlere sıcak ol da gör...
'Ölmeden evvelce öl' de öyle gör...
Mustafa Ceylan
*
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HACI BAYRAM’A DAİR…
Nustafa CEYLAN
Atıf Benderlioğlu, 23 Aralık 1968 günü Son Havadis Gazetesi’nde
“Mustafa Kemal’in Ankara’ya girdiği gün” ü anlatan yazısında; “Mustafa Kemal Paşa daha
Ankara’ya ayak bastığı gün, ilk ziyaretgâhı Ankara’nın manevî lideri Hacı Bayram-ı Veli
Hazretleri olmuş ve alnını secdeye koymuştur.” Şeref Erdoğdu, 1965 yılında yayınladığı
“Ankara’m, kitabında ve Enver Behnan Şapolya’da 1964 yılında yayınladığı “Mezhepler ve
Tarikatler Tarihi” kitabında:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hacı Bayram Veli’nin manevi nüfuzundan faydalanmak
suretiyle açıldı. Büyük Veli’nin manevi ruhu, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kucakladı” 'Hacı Bayram’ın manevi nüfuzu bütün
münevverleri de Ankara’ya bağladı. Anadolu Halkı Hacı Bayram’a (Anadolu’nun Hamisi)
adını vermekte ne kadar haklı imiş.'
Refii' Cevad Ulunay, 15 Mart 1967 günü Milliyet Gazetesi’nde: “Anadolu’nun, İslâm
âleminin dört etrafından ziyaretçiler, bu kutuplar kutbu Zat-ı Şerifi ziyaret için, fevç fevç
gelirler, onun ruhaniyetinden istimdad ederler”. “Hattâ Büyük Halâskâr Gazi Mustafa Kemal
Paşa’nın büyük taarruzun gecesi Hacı Bayram –ı Veli türbesinin, parmaklıkarına sarılarak,
sabaha kadar tazarrû ve niyaz eylediğini, sözüne itimad edilir bir zat'dan dinlemiştim”.
Aynı yazar (Ulunay) 5, Ağustos, 1968 günü aynı gazetede: “ Benim gibi daha pek çokları,
onun maneviyâtından istimdad etmişlerdir. “Atatürk dahi, büyük taarruzdan evvel, bütün bir
gece, iki eli ile şebekesine sarılarak ondan yardım istemiş.”
Enver Behnan Şapolya, “Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi” isimli kitabında: “Hacı Bayram-ı
Veli Anadolu halkının hâmisi idi… Hacı Bayram çiftçi ve işçinin ölmez hamisi olarak yıllarca
Anadolu’nun vicdanında yaşamıştır. Bu manevî kuvvetin en canlı misalini de Millî
Mücadele’de müşahade ettik.
Atatürk 27 Aralık 1919’da cumartesi günü Ankara’ya ilk gelişinde Kızıl Yokuş’tan doğruca
Hacı Bayram-ı Veli türbesine geldi. Atatürk, yanlarında bulunan Ankara Vali Vekili Yahya
Galip Kargı’ya: -'Ziyaretimiz vuku buldu, başka ne yapalım? ' Deyince, Yahya Galip; -'Bu
manevi ruha bir fatiha kâfidir.' Diye cevap verdi. Mustafa Kemal, Hacı Bayram’ın türbesi
önünde, büyük Pîr'e bir fatiha okuyup, onun manevî ruhundan yardım diledikten sonra
hükümet konağına gitti.
Atatürk, Millî Mücadele yıllarında her bayram namazında Hacı Bayram Camiine gittiler, hattâ
bir bayram namazını bir askerin kaputu üzerinde kıldılar”.
Şeklinde yazmışlardır.
Yukarıdan beri verdiğimiz tüm örneklerde görüleceği gibi, Milli Mücadele’nin komutanılideri Atatürk'tür ve manevî mimarı da Hacı Bayram’dır.
Hem öyle ki, Gazi Mustafa Kemal’de o yüce Veli’nin mâneviyâtından istifade etmiştir. Hacı
Bayram’ın talebelerini toplayıp, İMECE usülüyle doğrudan, doğruya ÜRETİM'e bizzat
kendisinin girmiş olmasının verdiği ruhla, Ankaralılar tarafından 27 Aralık 1919’da Seğmen
Alayı düzülerek, Dikmen sırtlarında tarihî bir karşılama yapılmıştır.
Millî Mücadele’de vatanın kurtuluşunu, düşmanın denize dökülüşünü temin eden bu ruh,
Ankara seğmeniyle büyük veli’nin bir olması, beraber olması, hattâ aynı gönülde, aynı ufuk
çizgisinde bütünleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Vatan uğrunda can vermenin insana “şehitlik”
gibi yüce bir makam vermesinin getirdiği heyecanla seğmenler, Gazi’nin etrafında saf
tutmuşlardır. Millî kıyam bu şekilde sağlanmıştır.
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Gazi’nin, Ankara’nın sembolü Velimizin türbesindeki pencerenin demir parmaklarına
tutunarak sabaha kadar dua ve niyâzda bulunmasının manâsını anlayabilmeliyiz. Milletinin
köle olmaması, vatanın düşman çizmesi ve süngüsü altında yok olup gitmemesi, bayrağın
inmemesi, Ezan-ı Muhammedi’nin dinmemesi için, Gazi’nin dualarının ulviliğini gayet iyi
bilmeliyiz.
Ankara ve ilçelerinde “”Kuvayı Milliye”derneklerin başında hep Hacı Bayram dergâhına
bağlı kişiler bulunuyordu. İlçelerden bir gece sabaha kadar Ankara’da kurulan hastahaneye
yatak, yorgan vb. donanım getiren kağnıların başında gene hep onlar vardır.
Halkın maddî desteğini bir araya getirip, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi’nin başında
bulunduğu “Milli Müdafaa” merkezine gönderenler hep onlardı…
Etnoğrafya Müzesi önündeki tepeye yüzbinlerce insanı toplayıp, toplu namaz ve toplu dua
yaparak, o tepeye “Namazgâhtepe” adının verilmesini temin edenler, bu yüce milleti vatan
seferberliğine çağıranlar hep Hacı Bayram sevdalılarıydı...“Evliyalar ölmez imiş! ” sözünün
doğruluğu millî mücadele ile bir kere daha kanıtlanmış oluyordu.
Yüce Veli’den ilham alan Mehmet Akif’de “Tacettin Camii” yanındaki evinde, bu büyük
milletin “İstiklâl Marşı’nı yazmıştır. O mücadele yıllarında Akif’in kitleleri coşturan
nutukları, hep aynı ruhun kelimelerle kristalleşmesidir.
Hacı Bayram’dan esinlenen kurtuluş hareketi mübârek bir işaret olarak bütün Anadolu’da
parlamaya başladı. Ege’nin efeleri, Antep’in Şahin Bey’leri, Erzurum’un dadaşları kısaca
bütünüyle Türk ülkesi şaha kalktı. Türk ülkesi, manevî bir kurtuluş plânıyla, Ata'mızın
önderliğinde, Ankara’da kurduğu meclisi ve ordusuyla, cephane bulamadığı zaman,
kazmayla, kürekle, yumruklarıyla mücadeleye girişti. Cepheden, cepheye koşan Türk oğulları,
cephenin en önünde hep “Anadolu Hamisi”ni gördü.
Bu ruh, bu Hacı Bayram ruhu, binlerce, on binlerce evliyânın yattığı bu kutsal toprağın
düşman çizmesinin altında ezilmesine asla tahammül edemezdi… İşte Hacı bayram ruhunun
Milli Mücadele’de oynadığı, rol ve fonksiyon budur.
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Kurban / Şiir / Rana İSLAM DEĞİRMENCİ
-Adapazarı'nda bir ikindi vakti-

Başında bir selvi sallanır
ve serinlik getirir gözlerine
kurban olursun...
Rüzgar annenin kokusunu
avuçlarına koyar
dilin tutulur, için yanar
bir metanet bir huzur
dolar gönlüne
kurban olursun...
Dolaşırsın memleketinin
taş sokaklarında
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biraz mesut biraz içli
her bir köşenin hatırasına
bir anı bir asra böler
kurban olursun...
Ve kulaklarında hiç eskimeyen
Yeni Cami'de ezan sesi
sarılırsın duaya
bir parça burulursun, durulursun
durulursun...
Tüm seslere bölünür, vurulur
vurulursun...
Kurban olursun...
Durulursun huzurla
yenilenmiş ruhunla
yeniden yeniden kul olursun
Mevla'ya...
Düzülürsün yalın ayak yoluna
kul olursun huşuyla
kurban olursun...
Selvinin serinliği
Annenin kokusu
Memleketten hatıralar
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Ve ezan sesi
Ve hayat nefesi
Nutkun tutulur o dem
Kurban olursun...
O dem ki
-Kim bilirBinbir yürekten sorulursun...
Sen birce yürek
Hayatlara
Kurban olursun...
Selviden hayata
hayattan selviye
Ilık bir rüzgar...
Yüreğin titrer için için
bir perde açılır usulca
gözünde muhteşem manzaralar
şükredersin Yaradan'a
Kurban olursun..
28 Ağustos 2017
Rana İslam DEĞİRMENCİ
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Adak
Yâr beni kendine kurban adadı
Denk geldi bayrama kesti de gitti
Kınalı ellerin kana buladı
Bakmadı yüzüme küstü de gitti
Perişan halimi görmedi zalim
Saklanan sırrıma ermedi zalim
Baharla bağıma girmedi zalim
Deli poyraz gibi esti de gitti
Şifa umar yüreğimin yarası
Bulutlandı kaşlarının arası
Kurşun saçtı gözlerinin karası
İçinin zehrini kustu da gitti
Acısını sevincini bilmedim
Çektim amma kolay kolay ölmedim
Bakışında hiçbir mana bulmadım
Sıktı dişlerini sustu da gitti
Kırdı Özcan’ımı dallan diyerek
Bozdu kovanımı ballan diyerek
Mahşerece burda sallan diyerek
Aşkın urganıyla astı da gitti

Yusuf ÖZCAN
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…YERYÜZÜ NEDEN HUZURA
MÜSAİT DEĞİL ?!...
/güvercin kahvesi gözlü kadın !
/biliyorum,artık yoksun
…
/yokluğunda
/gözlerin
/geri dönüşü olmayan “sen”ler
biriktirdim yüreğimde

/ve gözlerin geliyor aklıma

/sesli rüzgârlar,

/ve sözlerin…

/mavi renkli avizeler,

/offfff

/ışıl ışıl

/yeryüzü neden huzura müsait değil ?!

/aynalar…

…

/billûr aynalar…

/ve şimdi

/kitaplara,dizelere sığ/a/mayan sevgiler,

/gölgemi gördüm sende

/buram buram aşk kokan şiirler,

/gölgem maviydi

/dolu dolu yaşanılan kısa zaman
parçaları,

/ve elinde mavi bir bilet
/gülümsüyordu…

/birde senden çok istediğim sarı gömleği:
…
/hani,şu sana çok yakışan ekose gömleği,
/offfff
/içinde sen varken…
/yeryüzü neden huzura müsait değil ?!
……13:06 /31 ağustos 2017

Süleyman ALTUNBAŞ
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BAYRAM MI? (Hazırım)
Desinler diyerek kestim kurbanı
Güreşte oynarım başa hazırım
Umurum da değil kar’ı boranı
Doldurdum buzluğa kışa hazırım
Bir tek tikesini dahi zay etmem
Garibana komşulara pay etmem
Seneyi seneye ular ay etmem
Soframdaki etli aş’a hazırım
Ben anlamam ananeyi töreyi
El için mi döktüm onca parayı
Bir hoş olur sakatatı yüreği
Ok atarım gökte kuşa hazırım
Ateş yaktım üfleyerek köz ettim
Yumuşaktan şöyle seçtim cız ettim
Çok yemişim karnım sırtım düz ettim
Gülüp eğlenmeye coşa hazırım
Mizani ne oldu gürler esersin
Kimden pay beklersin kimden küsersin
Nasip olur bir gün sende kesersin
Elim dar engeli aşa hazırım
Ozan Mizani (Taner Karataş)
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BAYRAMIN, KURBAN BİLİNCİNİ KUŞANMAMIZA VESİLE
OLMASI DİLEĞİYLE
Nurullah Çetin
Yarın kurban bayramı. Bayram, yılın belli günlerinde kutlanan geleneksel ve toplumsal
sevinçtir. Kurban öncelikle dinî bir ibadettir. Bununla ilgili olarak Kur’an’da geçen bazı
ayetler:
“Biz, İbrahim’e büyük bir kurbanlık vererek onu yani İsmail’i kurtardık.” (Saffat, 107)
“Ey Muhammed! Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer
kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul
edilmeyen, “And olsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak kendisine
karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.” (Maide, 27)
“…Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını
ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin” (Hac, 28)
Bu ayetlerde vurgulanan temel unsur, Allah’ın insanlara verdiği nimetlere karşılık şükür,
teşekkür olması bağlamında sembolik bir değer olmasıdır. Yani Allah insanlara rızık veriyor,
insanlar da O’na teşekkür kabilinden, O’nu unutmadığını göstermek, asıl nimet sahibinin
Allah olduğu bilincini diri tutmak için malından fedakârlık yaparak kurban kesiyorlar. Kurban
kesmesi gerektiği halde kesmeyen insan, kendisine verilen nimetlerin Allah’tan değil de kendi
zekası, bilgisi, gücü ve çalışmasıyla elde ettiğini iddia etmiş oluyor. Dolayısıyla Allah’a isyan
etmiş ya da Allah’ı yok saymış, O’nu reddetmiş oluyor.
Nitekim bir ayette Karun böyle bir iddiada bulunur: “Bu servet bana, ancak bendeki bir
ilimden dolayı verilmiştir” demişti. Allah'ın ondan önce, ondan daha güçlü ve topladığı şey
daha çok olan nice nesilleri yok ettiğini bilmez mi? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz.”
(Kasas, 78)
Kurban Allah’ı daima hatırda tutmayı, sahip olunan nimetler ve mal varlığı yüzünden
azgınlaşmamayı, şımarmamayı, kibirlenmemeyi, fakirleri de düşünmeyi, paylaşmayı,
merhameti, iyiliği yani insani var oluşun özüne uygun bir şahsiyet geliştirmeyi sağlar.
Diğer bayramlarda olduğu gibi kurban bayramının ikinci önemli işlevi de millet olma şuurunu
ayakta tutması ve pekiştirmesidir. Bayramlaşmak, akraba, eş dost ziyaretleri, birlikte eğlenme
gibi toplumsal etkinliklerle insanlarımız aynı duygu, düşünce, heyecan, inanç, amaç ve ruhta
buluşan bilinçli bir millet yapısı kazanır ya da var olan şuur pekiştirilir. O yüzden Kurban
bayramı, hem genelde bütün Müslümanlar hem de daha özelde Türk milleti için önemi ve
işlevi yadsınamayacak çok değerli bir bayramdır.
Ayrıca kurbanın ve bayramının bize hatırlatması gereken başka boyutlar da vardır. Bugün
hem İslam hem de onun bir parçası olan Türk dünyası perişan durumdaysa bunun
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sebeplerinden biri, kurban şuurunu tam olarak idrak edememek ve gereğini yerine
getirmemektir. Zira kurban özünde maldan fedakârlık yaparak arınmayı ve toplumsal bir
amacı gerçekleştirmeyi sağlar. Kurbanın en dikkate değer çağrışım alanı fedakârlıktır.
Bugün Müslümanlar zamanlarını, enerjilerini ve zekâlarını kurban edip bu alanda fedakârlık
yapıp bilime, teknolojiye, çalışmaya, disipline, gayrete ve kutsal bir hedefe kilitlenmeye önem
vermedikleri için geri kalmış ve gâvurların ayağı altında paspas durumuna düşmüştür.
İslam ve Türk dünyası, kendilerine Allah’ın bir lutfu olan yer altı ve yer üstü doğal zenginlikleri
kendi vatandaşları için kurban etmeyi, fakir Müslümaların ve bir bütün olarak İslam
dünyasının kalkınmasına, imarına harcamayı, yardımlaşma ve dayanışmayı unuttukları için,
har vurup harman savurdukları için, son günlerde Arakan Müslümanları örneğinde olduğu
gibi hergün binlercesiyle kendileri kurban gitmektedir.
Bugün Türk-İslam dünyası zaman, enerji ve mallarını kurban etmeyi unuttukları gibi gerekirse
kendilerini de kurban etmeyi yani haklı oldukları savaş ve mücadelede şehit olmayı
unuttukları, canlarıyla büyük bir fedakârlık yapmayı unuttukları için paramparçadırlar; Irak ve
Suriye Türkmenleri örneklerinde olduğu gibi Amerika, Barzani gibi it kopuk güruhunun
ayakları altında yok olup gitmektedirler.
Yarın kurban bayramı ve umulur ki, bu bayram vesilesiyle dünya Müslümanları ve Türk milleti
kurban ruh ve şuurunu, asıl mana ve mesajını idrak eder, titreyip kendilerine gelir, yeniden
derlenip toparlanır, büyük Türk-İslam birliğini bir an önce gerçekleştirerek dünyanın
bozulmuş olan dengesini yeniden eksenine oturtur ve biz Müslümanların ağız tadıyla mutlu,
ferah fahur, neşe içinde bayram yapmamıza imkân verir. Bütün olumsuz ve karamsar
durumlara rağmen yine de bütün Türk-İslam dünyasının kurban bayramı kutlu olsun.

*************************************************************************************************
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Rana İslam Değirmenci

EY LÂL (Şiiri ) : "Yürek hilâlinle yâr açtı madem"
EYLÜL'ü seviyorum. Çünkü, -çoğu insanın aksine- bana rengârenk bir dünyayı; hayra
yorulan bir rüyayı; capcanlı ve bereketli bir hayatı; sükûtuna kavuşmuş kıpır kıpır bir yüreği
işaret ediyor. Eylül, sanki, huzura kavuşması an meselesi yüreğin, huzurda özlediği "lâl" hali.
"Ey Lâl"... Heyecanlıyım: Ey-lâl'deyim, Eylül'deyim... / EYLÜL 2017 Ankara / Rânâ İSLÂM
DEĞİRMENCİ
Ey LÂL / Şiir /
Ey Lâl…
Ne sustuğuna yanarım
Ne de o rengine
Mühür çoktan elimde
Sen nârınla kal
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Ey Lâl…
Yüreğinse görünen
Şafakla bir âl âl
Ne yandığımı anarım
Ne de donduğumu
Ân’a erebilmek
Ki bu hâl
Ey Lâl…
Senin sustuğun o ân’da
Al şu yüreği
Yüreği hele bir al
Gör ki alevle bir cân
Nasıl eder hasbıhâl
Ey Lâl…
Getirsen o kızıllıktan
Bana ummanca zülâl
Ne içtiğimle kanarım
Ne yunduğumla doyarım
Etmezsen tek bir damla
Helâl
Ey Lâl…
Ancak seninle hüsne erer
Hasrete duran cemâl
İster sus ister konuş
Tut ki sen olsun yanış
Yalnız cân
Lâl ile bulur
Kemâl
Ey Lâl…
Ufuk hasretinle kavruk
O ne hârlı duruş
İster gecem ol
İsterse günüm
Ân’ın haddinde
Sensin hep aynı sızış…
Ey Lâl…
Bu dem ki
Sızım sızım bir doğuş
Doğuşta yürek damlar
Hilâl hilâl
Ey Lâl…
Yürek hilâlinle yâr açtı madem
Yok bizce vehme mahâl
Yegâh Elif Mirzâde ( R ) "El Yüreği Tutunca" Şiir Kitabında...
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BAYRAM / Mehmet Akif ERSOY
Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır;
Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!
Bayramda güler çehre-i mâ'sûm-i sabâvet,
Ümmîd çocuk sûret-i sâfında ıyandır
Her cebhede bir nûr-i mücerred lemeânda;
Her dîdede bir rûh demâdem cevelândır.
Âlâm-ı hayâtın iki kat büktüğü ecsâd
Feyzindeki te'sîr ile âsûde revandır.
Ferdâ-yı sükûn perveridir sâl-i cidâlin,
Nevmîd düşen kalbe ümîd-âver-i candır.
Heycâ-yi maîşetteki feryâd-ı mehîbin
Dünyâda biraz dindiği an varsa bu andır.
Subhunda bahârın şu sabâhat bulunur mu?
Bak çehre-i gabrâya: Nasıl şen, ne civandır!
Her sînede bir kalb-i meserret darabanda,
Her kalbde bir âlem-i eşvâk nihandır.
Raksân oluyor cünbüş-i dûşiyle anâsır,
Gûya ki bütün sadr-ı zemin pür-galeyandır.
Eşbahı da cûşân ediyor feyz-i mübîni,
Yâ Rab bu nasıl rûh-i avâlim-sereyandır!
Bayramda gelir yâ da ne hoş hâtıralar ki:
Bin ömre verilmez, o kadar kadri girandır,
Iydin bana dâim görünür levh-i kerîmi:
Mâzî-i tufûliyyetimin yâd-ı besîmi.
Birinci gün hava bir parça nâ-müsâiddi;
İkinci gün açılıp, sonra pek güzel gitti.
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Dedim ki: 'Fâtih'e çıksam yavaşça, bir yanda
Durup o âlemi seyreylesem de meydanda,
Ziyâret etsem ehibbâyı sonradan... Hoş olur.
Bütün gün evde oturmak ne olsa pek boştur. '
Bu arzû-yi tenezzüh gelince, artık ben
Durur muyum? Ne gezer! Fırladım hemen evden.
Gelin de bayramı Fâtih'te seyredin, zirâ
Hayâle, hâtıra sığmaz o herc ü merc-i safâ,
Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan
Tutun da, tâ dedemiz demlerinden arta kalan,
Asırlar ölçüsü boy boy asâli nesle kadar,
Büyük küçük bütün efrâd-i belde, hepsi de var!
Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar,
İçinde darbuka, teflerle zilli şakşaklar,
Biraz gidin; Kocaman bir çadır... Önünde bütün,
Çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için
Nöbetle bekleşiyorlar. Acep içinde ne var?
'Caponya'dan gelen insan suratlı bir canavar! '
Geçin: sırayla çadırlar. Önünde her birinin.
Diyor: 'Kuzum, girecek varsa durmasın girsin.'
Bağırmadan sesi bitmiş ayaklı bir îlân,
'Alın gözüm buna derler...' sadâsı her yandan.
Alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele:
Gelen yapışmada bir mutlaka o saplı tele.
Terazilerden adam eksik olmuyor; birisi
İnince binmede artık onun da hemşerisi:
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'Hak okka çünkü bu kantar... Frenk îcâdı gıram
Değil! Diremleri dörtyüz, hesapta şaşmaz adam.'
- Muhallebim ne de kaymak!
- Şifalıdır macun!
- Simit mi istedin ağa?
- Yokmuş onluğun, dursun.
O başta: Kuşkunu kopmuş eğerli düldüller,
Bu başta: Paldimi düşmüş semerli bülbüller!
Baloncular, hacıyatmazlar, fırıldaklar,
Horoz şekerleri, civ civ öten oyuncaklar;
Sağında atlıkarınca, solunda tahtırevan
Önünde bir sürü çekçek, tepende çifte kolan
Öbek öbek yere çökmüş kömür çeken develer...
Ferâğ-ı bâl ile birden geviş getirmedeler.
Koşan, gezen, oturan, mâniler düzüp çağıran.
Davullu zurnalı 'dans' eyliyen, coşup bağıran,
Bu kâinât-ı sürûrun içinde gezdikçe,
Çocukların tarafındaydı en çok eğlence,
Güzelce süslenerek dest-i nâz-ı mâderle;
Birer çiçek gibi nevvâr olan bebeklerle
Gelirdi safha-i mevvâc-ı ıyde başka hayât...
Bütün sürûr u şetâretti gördüğüm harekât!
Onar parayla biraz sallandırdılar... Derken,
Dururdu 'Yandı! ' sadâsıyle türküler birden,
- Ayol, demin daha yanmıştı a! Herif sen de,
- Peki kızım, azıcık fazla sallarım ben de.
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'Deniz dalgasız olmaz
Gönül sevdasız olmaz
Yâri güzel olanın
Başı belâsız olmaz!
Haydindi mini mini maşallah
Kavuşuruz inşallah...'
Fakat bu levha-i handâna karşı, pek yaşlı,
Bir ihtiyar kadının koltuğunda gür kaşlı,
Uzunca saçlı güzel bir kız ağlayıp duruyor.
Gelen geçen 'Bu niçin ağlıyor? ' deyip soruyor.
- Yetim ayol... Bana evlâd belâsıdır bu acı
Çocuk değil mi? 'Salıncak' diyor...
- Salıncakçı!
Kuzum, biraz da bu binsin... Ne var sevâbına say...
Yetim sevindirenin ömrü çok olur...
- Hay hay!
Hemen o kız da salıncakçının mürüvvetine
Katıldı ağlamayan kızların şetâretine.

Mehmet Akif Ersoy
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Süleymaniye’de Bayram Sabahı
Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.
Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir,
Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir.
Bir geliş var!.. Ne mubarek, ne garib alem bu!..
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu...
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.
Bu sükünette karıştıkça karanlıkla ışık
Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık;
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,
Giriyor, birbiri ardınca, ilahi yapıya.
Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor.
Ordu-milletlerin en cok döğüşen, en sarpı
Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı.
En güzel mabedi olsun diye en son dinin
Budur öz şekli hayal ettiği mimarının.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
Seçmis Istanbul'un ufkunda bu kudsi tepeyi;
Taşımış harçını gaazileri, serdarıyle,
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimariyle.
Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,
Uhrevi bir kapı açmıs buradan gökyüzüne,
Taa ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları..
Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı.
Ulu mabed! Seni ancak bu sabah anlıyorum;
Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum;
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Bir zaman hendeseden abide zannettimdi;
Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi,
Senelerden beri ru'yada görüp özlediğim
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.
Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını
Görüyor varlığının bir yere toplandığını;
Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes
Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses;
Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi,
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!
Gördüm on safta oturmuş nefer esvaplı biri
Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbir'i
Ne kadar saf idi simasi bu mu'min neferin!
Kimdi? Banisi mi, mimarı mı ulvi eserin?
Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,
Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli,
Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli;
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz
Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;
Vatanın hem yaşıyan varisi hem sahibi o,
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,
Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
Hem de çoktan beri kaybettigimiz yerlerde.
Karşı dağlarda tutuşmus gibi gül bahceleri,
Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.
Gökte top sesleri var, belli, derınden derıne;
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.
Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı?
Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa,
Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa;
Şimdi her merhaleden, taa Beyazıd'dan, Van'dan,
Aynı top sesleri birbir geliyor her yandan.
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Ne kadar duygulu, engin ve mubarek bu seher!
Kadın erkek ve cocuk, gönlü dolanlar, yer yer,
Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını,
Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını.
Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor:
Kosva'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan..
Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an;
Belgrad'dan mi? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı?
Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı?
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!..
Adalar'dan mi? Tunus'dan mi, Cezayir'den mi?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?
Ulu mabedde karıştım vatanın birliğine.
Cok şükür Tanrıya, gördüm, bu saatlerde yine
Yaşıyanlarla beraber bulunan ervahi.
Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.

Yahya Kemal BEYATLI
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BAYRAM DUASI
Ya Rabbi tadına bütün milletin,
Varacağı bayramlara eriştir
Milletinin yarasını devletin,
Saracağı bayramlara eriştir
Devletin milletin verip el ele
Kimsenin kimseyi etmeden köle,
Zenginin fakirin gönül gönüle
Gireceği bayramlara eriştir.
Fukaranın rezil olduğu değil,
Hastanede rehin kaldığı değil,
Memurların zekat aldığı değil
Vereceği bayramlara eriştir.
Her mübarek bayram gelince böyle,
İşçi köylü mahzun olmasın öyle,
Cebinde harçlığı göğsünü şöyle
Gereceği bayramlara eriştir.
Enflasyon insin diye çok estim,
Anladım ki biraz hayalperestim,
İnmesinden artık umudu kestim
Duracağı bayramlara eriştir.
Ya Rabbi halimiz ayandır sana,
Tahammül kalmadı dökülen kana,
Savaşın kavganın, terörün sona
Ereceği bayramlara eriştir.
Sağımız solumuz düşmanla kaplı,
Sırtımızda nifak hançeri saplı.
Yüreklerin birlik beraber toplu
Vuracağı bayramlara eriştir.
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Ben desem devletin gücüne gider,
Bunlar ne av yapar ne koyun güder,
Hepimizi başta gerçek bir lider
Göreceği bayramlara eriştir.
Arif der ki Ya Rab Müslüman Türk’üm
Bu düzen tartmıyor çok ağır yüküm,
Türk’ün ve İslam’ın yeniden hüküm
Süreceği bayramlara eriştir.

Ozan Arif

Bugün Bayram Günü
Bugün bayram günü âlem eğlenir
Sen bizim yaylaya gel başın için
Dertliler oturmuş derdin söyleşir
Etme intizarı gül başın için
Hayran oldum bakakaldım yüzüne
Sürme değil rastık çekmiş gözüne
Hıçkırarak başım koysam dizine
Saçım okşa gönlüm al başın için
Davut Sulari'yem ahd-ı amanda
Bir yıldız doğmuştur devr-i zamanda
Seher bülbülüyem ulu divanda
Sen benim vekilim ol başın için

Aşık Davut Sulari
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AH EDEYİM
Diyar-ı gurbette Cezayir'lerde
Eller bayram etsin ben ah edeyim
Ağ gerdan üstünde siyah tellerde
Teller bayram etsin ben ah edeyim
Kırmızı güllerin dalları yerde
Mevlam uğratmasın kimseyi derde
Yaz bahar ayında bulanık selde
Seller bayram etsin ben ah edeyim
Kırmızı güllerin yanıp tütende
Virane bahçede bülbül ötende
Salınıp sevdiğim yola gidende
Yollar bayram etsin ben ah edeyim
Kısmet olur ben sılaya varırsam
Sağ selamet hak selamın verirsem
Vadem yeter gurbet elde ölürsem
Çöller bayram etsin ben ah edeyim
Sefil Kul Himmet'im dert bana yeter
Bunca sefalatim sevdiğim beter
Yüce dağbaşında menemşe biter
Dallar bayram etsin ben ah edeyim

Kul Himmet
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BAYRAM SABAHI
Başlar ilk akşamdan geceden yangın
Yürekte kor olur bayram sabahı
Kahır çöker yüze sararır rengin
Gurbet el dar olur bayram sabahı
Boşuna bekleme yok gelen giden
Her bayram kaygıda inliyor beden
Öksüz yetim garip bahane sudan
Bir tıfl-ı zar olur bayram sabahı
Heves eder açar baklava börek
Ey kimsesiz! Bayram neyine gerek?
Kurumuş dallar ki toprağı çorak
Yeşer-mek zor olur bayram sabahı
Ne olur sevenin olsaydı candan
İns olmazsa medet umulur cinden
Bir dost değerlidir saraydan handan
Akan yaş gür olur bayram sabahı
Hüzün sarar kalbi inceden ince
Ayrılık hasret ve hicran derince
Ciğerden çıkar ah yakar narince
Zefir-i har olur bayram sabahı

Hatice Hantal
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YÂR İLE BAYRAM
Gecenin ağaran saçları sabahım olsa
Dua taneleri sevincim, felâhım olsa
Mutluluk taşları döşeli yol, râhım olsa
Aşk dolsa yüreğime, kanatlanıp ucursa...
.. Sevinme vakti o an
.. Bayram o zaman bayram
Korkularım kor dolu bir ocakta yansalar
Görünmese gözüme kör gözlü yarasalar
Sevdiklerim gelseler, sorsalar, arasalar
Aşk dokusa ellerim, yüreğim maya tutsa...
.. Sevinme vakti o an
.. Bayram o zaman bayram
Uzun yıllar ardından gülmeyi bilebilsem
Kirlenmese içimde kar beyazı elbisem
Kıymet içinde saklı, unutmasam; dem bu dem
Saadet güneşim yâr bulutları dağıtsa...
.. Sevinme vakti o an
.. Bayram o zaman bayram
Can sevgilim, gönlümün kutlu sevdası canân
Sağlıkla dolup taşsa, tasasız olsa her an
Her hücresi hayata, hayatı etse ilân
Yaradan'ın lütfuyla şen olsa, sıhhat bulsa...
.. Sevinme vakti o an
.. Bayram o zaman bayram
Yankısını hep bulsa yârin sırça sarayı
Şarkısını söylese gülü koklayan arı
Kaplasa tüm sevinçler mavi göğü, semayı
Sevgiliye müptelâ ağrıları uyutsa...
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.. Sevinme vakti o an
.. Bayram o zaman bayram
Çocuk gibi sevinsem cemaline bakarken
Temizlensem nurunda ışıl ışıl ışırken
Gözlerinden kalbine, ruhuna yol araken
Canân, gönül evinin anahtarını sunsa...
.. Sevinme vakti o an
.. Bayram o zaman bayram
Nükte taşır içinde yürüyüşü, duruşu
Bir sözüyle yol açar, kolay eder yokuşu
Sevgi tüter kalbinden, sakınır kurttan kuşu
Sevgisinde erisem, hamur olsam, yoğursa...
.. Sevinme vakti o an
.. Bayram o zaman bayram
Bayram gelmiş neyime, fark etmez inilerim
Yâr bayram etmeyince ben bayramı neyleyim
Aklımda, yüreğimde, her yerde izindeyim
Her günüm bayram olur gönlüm yâri bulursa...
.. Sevinme vakti o an
.. Bayram o zaman bayram
Benim bayramım budur
. Bu bayram zor bulunur
.. Rabbim dilerse eğer
... Neler olmaz ki neler
.... Zora zincir vurulur
..... Yâr ile bayram olur
...... Olacaktır inşallah...

İbrahim Ethem Bingül
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SILADA BAYRAM VAR
Sılada bayram var gurbette bayram
Gönlümde ki bayram nerede kaldı?
Bu gün bayram dostlar, elbette bayram
Ah bizim bayramlar geride kaldı!
Bir tutam çiçeği alıp gideriz
Bayramdan bayrama gelip gideriz
Adettir bırazcık kalıp gideriz
Dostları ziyaret törede kaldı
Geçer acı günler yarınımız yok
El öpecek yeğen, torunumuz yok
Yer içeriz burda sorunumuz yok
Benim aklım fikrim yörede kaldı
Bir yanda baklava bir yanda börek
Bayramdır buluşup, eğlenmek gerek
Zorla gülüşürüz kan ağlar yürek
Burada bayramlar surete kaldı
Fakirler zenginle gülmüyorlar ki,
Evlatlar babaya gelmiyorlar ki,
Komşular anlamaz bilmiyorlar ki.
Gönlünce kutlamak cürete kaldı
Mikdatî! .. Her bayram canımı üzer
Gurbetçi bayramda yalnızlık sezer
Adı bayram ama bayram ne gezer
Bizim bayramımız sırata kaldı

Mikdat Bal
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Bayram Eder
Bayramlar bir nice esrarlı gündür,
Dudak bayram eder, dil bayram eder.
Âlem-i İslâm’a ait düğündür,
İdrak bayram eder, dil bayram eder.
Kuşatır kalpleri neşe rüzgârı,
Kurulur muhabbet, duygu pazarı,
Söner husumetin amansız nârı,
Irmak bayram eder, sel bayram eder.
Dargınlar küskünler barışır bu gün,
Sevgi, sevgi ile yarışır bu gün,
Çıkar gönüllerden dert, keder, hüzün,
Yaprak bayram eder, gül bayram eder.
Güneş her günden bir başka doğar,
Sevgi haleleri dertleri boğar,
Göklerden yerlere selamet yağar,
Toprak bayram eder, yel bayram eder.
Tatlı bir telâşla gezer insanlar,
Coşar yüreklerde tüm heyecanlar,
Dolar, taşar nice kutlu mekanlar,
Sokak bayram eder, yol bayram eder.
Her yanı sırlı bir ahenk kuşatır,
Sorulur yârâna, yâra hâl hatır,
Gözleri sılanın vaslı ıslatır,
Bucak bayram eder, il bayram eder.
Sevgiyle gülümser gözler, bakışlar,
Bahtiyârdır bu gün iniş, yokuşlar,
Neşeyle uçuşur, ötüşür kuşlar,
Budak bayram eder, dal bayram eder.

İbrahim Sağır
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BAYRAM GÜNÜ
Kimi ağlar, kimi güler
Bayram günü, Bayram günü.
Özüm dağlar, gözüm güler,
Bayram günü, Bayram günü.
Garip, yoksullar acılı,
Arefeler hep sancılı,
Hem kardeşli, hem bacılı,
Bayram günü, Bayram günü.
Gurbette yakını olan,
Kurban kesip, eti bulan,
Buluştular falan-filan,
Bayram günü, Bayram günü.
Çoğuna karalı gelir,
Fakirler ölür, dirilir.
İNCE hep hakka yönelir,
Bayram günü, Bayram günü.
22.4.1996 - Kayseri

Sabit İnce
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Gülce - Triolemsi // Bayramınız Kutlu Olsun
Dostlukları pekiştiren bir bayram olsun bu bayram.
Sevmezleri seviştiren bir bayram olsun bu bayram…
Selam ve esenlik olsun sizlere aziz dostlarım,
Bayramınızı en içten duygularımla kutlarım,
Hepinize sevgiler ve saygılarımı yollarım,
Dostlukları pekiştiren bir bayram olsun bu bayram.
Yüzleriniz Cennet gülü gibi açılsın, allansın,
Kalplerinize Allah’ın nuru taşınsın, nurlansın,
Ailenize Rahman’dan rahmet saçılsın, ballansın,
Sevmezleri seviştiren bir bayram olsun bu bayram…
10. Eylül. 2010 – İzmir

Ali Oskan
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BAYRAM OLUR
Yar sevdası can özüme
Aksa bana bayram olur
Yüzünü dönüp yüzüme
Baksa bana bayram olur
Küstürdüm gonca gülümü
Gelip de sormaz halimi
Usulca tutup elimi
Sıksa bana bayram olur
Sürmeler çekmiş gözüne
Sanki ay doğmuş yüzüne
Siyah saçların omzuna
Yıksa bana bayram olur
Servi boylar ince beller
Görüp kıskanmasın eller
Saçlarına gonca güller
Taksa bana bayram olur
Göllerde yüzer sunalar
Neler doğurmuş analar
Ak ellere al kınalar
Yaksa bana bayram olur
İbrahim’im bak halime
Kuş konmaz oldu dalıma
Ayda yılda bir yoluma
Çıksa bana bayram olur

İbrahim Yavuz
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06-07-08 EKİM 2017 ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI
Gülce Edebiyat Derneği ve Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği
Birlikte -Derneklerin açılışı münasebetiyle 06-07-08 Ekim 2017
tarihlerinde Antalya Şairler Buluşması Gerçekleştirilecektir.
Programımıza yurt içi ve yurt Dışından Şairler-Yazarlar ve Şiir Severlerin
katılımını beklemekteyiz.
Programa katılacaklar Antalya Konyaaltı'nda deniz kıyısında "Sealife
Family Resort Hotel" de konaklayacaklardır. Otel 5 yıldızlı olup, ultra
lükstür.
Her şey dahil (Alkolsüz) 2 kişilik odalarda kişi başına gecelik 120.-TL
‘dir.
Not: Ücretler Otele girişte ödenecektir.
PROGRAM:
06 EKİM 2017 CUMA GÜNÜ:
Saat : 10.00 Otele girişler ve kayıt
Saat : 12.00 Öğle Yemeği
Saat : 15.00 - 17.00 Şiir Atölyesi (İlesam Genel Merkezi ve Tekelioğlu İl
Halk Kütüphanesi Edebiyat Kulübü Destekleriyle) Şiir teknikleri. Başarılı
şiir, Şiirdeki hatalarımız. Soru cevap şeklinde (Panel)
Saat : 17.00 - 18.00 Şiir Okuma Saati
Saat : 19.00 Akşam Yemeği
Saat: 20.00 - 23.30 Otelin Toplantı Salonunda Şiir ve Musiki
07 EKİM 2017 CUMARTESİ GÜNÜ:
Saat : 08.00 - 10.00 Otelde kahvaltı
Saat : 10.00 - 14.30 Düden Şelalesi (Gezi)
Saat : 15.00 - 19.00 Serbest Zaman
Saat : 19.00 - 20.00 Atatürk Resimleri Sergisi (Kokteyl ve Açılış)
Kitaplarını getirecek dostlar için kitap imza Standları - Konyaaltı
Belediyesi)
Saat :20.00 - 23.30 Konyaaltı Belediyesi “Feslikan” Salonunda sürpriz
Sanatçıların da katılımıyla Şiir ve Müzik Şöleni
08 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ:
Saat : 08.00 - 10.00 Otelde Kahvaltı ve Vedalaşma
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Saat : 14.30 - 15.30 Kurşun Kalemler Şairler Ve Yazarlar Derneği (Şehir
Merkezinde Muratpaşa Camii Yanında Ayakkabıcılar Çarşı İş Merkezi 2.
Kat -İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yanı) açılışı
Saat : 16.30 - 17.30 Gülce Edebiyat Derneği (Şehir Merkezinde Doğu
Garajı Mevkiinde Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş Merkezi 2. Kat)
açılışı

Otelin İnternet Adresii : http://www.sealifehotel.com/
Otele Ulaşım Terminalden ve Antalya'nın her yerinden Konyaaltı Sahil
Şeridine giden belediye otobüsleriyle, Havaalanından gelecek
dostlarımız da hava alanından Belediye otobüsleri ve metro ile otele
rahatlıkla ulaşabilirler.
Otel muhteşem Beydağları ve Akdeniz ile süslü, denize sıfır konumda, 5
yıldızlıdır.
Not: Derneklerimiz programda gerekirse değişiklik yapabilir.
06-07-08 EKİM 2017 de ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI' na katılmak
isteyenlerin isimlerini facebook’ ta bulunan bu duyurumuzun altına
yazmalarını veya özelden bizlere bildirmelerini bekliyoruz.
İLETİŞİM
Mustafa CEYLAN
Gülce Edebiyat Derneği Başkanı
0535 622 43 16
ceylanmustafa_07@hotmail.com
*
Mete DAYI
Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı
0534 564 55 14
mete_dayi@hotmail.com
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GÜLLÜK DERGİSİ
Gülce Edebiyat Akımı’nın bir Dergisi’dir. Yeni çağın yeni edebiyat
akımı olan GÜLCE’nin tanıtımına yönelik yayınlar yapan bir dergidir.
*
RADYO GÜLLÜK
Ayşegül Aşkım KARAGÖZ yönetiminde 24 saat yayında
www.elmadagfm.com
www.anadolufm.biz
http://www.edebiyat.biz/radyo.html de ve daha bir çok yerde
yayındayız.
*
GÜLCE EDEBİYAT DERNEĞİ
Antalya’da … Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş
Merkezi 13/103 Muratpaşa-ANTALYA adresinde
İLTİŞİM:0535 622 43 16 (Mustafa CEYLAN)
Ceylanmustafa_07@hotmail.com
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