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NİÇİN GÜLCE?

ÖNSÖZ

Canlılar içerisinde -akıl muhakeme yürüterekdüşünen ve düşündüğünü anlaşılır söz dizeleriyle
ifade edebilen en donanımlı varlıktır insan. Bu
gerçekle diyebiliriz ki insan; aklıyla olduğu kadar
duygularıyla ve bu duyguları türlü biçimlerde dışa
vurumuyla vardır. Duygu ve düşünce gücüyle
insan, çok şeyi değiştirebilir, inşa eder ya da
yıkarak yerine yeniden/ yeni şeyler koyabilir.
Duyguların dışa vurumu elbette yere, zamana,
mekâna, koşullara, yetenek ve becerilerle sosyal,
toplumsal, kültürel ve ekonomik durumlara göre
farklılıklar gösterir.

Yeni çağın yeni edebiyat akımı Gülce, elinizde
tuttuğunuz bu eserle şiir dünyamızda estirdiği gül
fırtınasını devam ettirmekte.
Gülce Edebiyat Akımı mensuplarının çoğunluğu 20082010 yılları arasında internet ortamında yayınlanmış
olan şiirlerinden bir seçki demetini sunmaktayız.
Gülce’nin 19 değişik “şiir türü”nde yayınlanan bütün
eserlerini bu güldestemizde yayınlamak isterdik, ama,
o zaman bu çalışmamız devasa bir kitap olurdu. İşte o
zaman da maksadımızı aşmış olurduk. Çünkü, bu
eseri hazırlamamızdaki maksat, Gülce’ nin gül
yağmurundan damlaları şiirseverlere ve şiir
dünyamıza sunmaktır.

Yaşamın “ iyi kötü”
durumları karşısında
duygularını besleyerek yine yaşama akan insan;
kendi içselliğinde doğurgan bir sürece yol alarak
-vakti geldiğinde bu duyguları- çeşitli şekillerde
dışa vurur. Dışa vurulan her söylemin içeriği ve
ritmi farklı farklıdır. Üzünç verici bir olayda çekilen
acı, keder, elem, ağıt kadar; mutluluk nedeni
olaylarda o oranda coşku, sevinç, tebessüm
vardır. Lirik duygular ağırlıklıdır.

Çalışmamızda, mümkün olduğu kadar, Gülce’ nin şiir
türlerinin tariflerini basit-sade ve anlaşılır olarak
vermeye; bu türlere ait Gülce şairlerinin şiirlerini
sunmaya çalıştık. Unuttuğumuz bir husus veya
çalışmamıza sehven alamadığımız bir şiir varsa, şair
dostlarımızdan şimdiden özür dileriz. İnşallah
Güldestemizin ikinci, üçüncü veya öteki sayılarında bu
hata ve noksanlarımızı giderir, daha düzenli bir eser
sunarız. Bu eser, ilk çalışmamız olduğu için,
dostlarımızın bizi hoş göreceğini ummaktayız.

İnsanlığın gelişimiyle birlikte -bu gelişmeye bağlı
olarak- duygu ve düşüncelerin dışa vurumu da
gelişmiş,
bugünkü seviyeye ulaşmıştır.
Günümüze gelinceye değin geçen süreçte
insanlar karşılaştıkları ( doğal afet, savaş, utku,
sağlık, hastalık, ölüm, toy, düğün, bayram,
ayrılık, kavuşma ve sevda gibi) olaylar karşısında
duygularını daha çok irticalen dile getirmişlerdir.

Eserde, Gülce’ nin 2010 ve 2011 yılı projelerinden
sadece belirli paragraf örneklerine yer verebildik.
Projelerin her biri kendi alanında geniş kapsamlı birer
kitap olduğu için, böyle davranmak durumunda kaldık.
Ayrıca, Gülce şairlerinin hoşlandığı en çok eser
yayınladığı hece-serbest birlikteliğini sağlayan
“Buluşma” şiir türünden seçkimiz, haliyle fazla
olmuştur. Gene beğenilen ve çok ürün verilen “Bahçe”
şiir türünden de, bu türde yayınlanan eserlerin destan,
efsâne vb nitelikli ve oldukça uzun olması sebebiyle
de birkaç örnekle yetinmek durumunda kaldık.
Seçkimizde, konu ve üslup ayırdımına gitmedik. Çok
başarılı bir şiir ile vasat bir şiiri de bulabileceğiniz bir
güldeste oluşturmaya çalıştık. Saygılarımızla

Bugün, oldukça gelişmiş iletişim araçlarıyla farklı
görsel ve yazınsal materyaller, duygu ve
düşüncelerin dışa vurumunda
- zaman ve
olanak açısından- önemli aşamalar kaydetmiştir.
İnsanın olduğu yerde paylaşım vardır, paylaşımın
olduğu yerde paylaşılan... İşte tam da burada
“şiir” diyeceğiz.
Duyguların ifadesinde birçok yol yöntemle birlikte
şiir daha etkili olmuştur. Şüphesiz bu durum şiirin
en kısa yol ve anlamlı ifade şekli olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu vesileyle şairi çok ancak
nitelikli şiiri az bir toplumuz ya…

Osman ÖCAL-Refika DOĞAN

Peki, Niçin GÜLCE?
İçimizde biriktirdiğimiz veya tahayyül ettiğimiz
duygu ya da düşünceleri bazen bir dörtlükle
bazen mısraların serbestçe akışıyla, çok az da
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ağdalı bir dilin kıyısında yürüyen Aruz’ un
kalıplarıyla yazarak günü geçiştirdik. Ama bilinen
bu materyallerin yetersiz kaldığını görüp
anladık… Değişen ve gelişen yaşam koşullarıyla
koşut büyüyen sorunlar ve kültürel yapı alışılmış
kalıpların üstüne yazmayı zorlaştırıyor, yenilik
zamanın geldiğini haber veriyordu sanki!

Yusuf BOZAN...
Ve hemen akabinde; kimi davetimizle, kimi kendi
iradesiyle Gülce’ ye katılan değerli ustalarımız,
dostlarımızla Gülce, hedeflediği amaca ağır ama
emin adımlarla yürümeyi ilke edindi.
Gülce’ de emeği büyük ustalarımızın başında
gelen ve Pirimiz dediğimiz Sayın;
Ekrem Yalbuz Hocamıza,
Mehmet Nacar,
Mehmet Özdemir,
M.Nuri Parmaksız,
Ali Gözütok,
(Ozan Sentezi )mahlasıyla tanınan Sayın,
Gültekin Toga,
Şemsettin Dervişoğlu,
Sevgili Özbek,
Serap Demirtürk( Serap Hoca),
Mevlüde Demir,
Ramazan Efe
Coşkun Mutlu
İhsan Ertem,
Ali Oskan,
Zübeyde Gökbulut,
Asuman Soydan Atasayar,
Rahime Kaya,
Şükran Günay
Fatma Kalkan,
Nermin Terzi,
Melahat Temur,
Meral Adak,
Abdullah Ramazan
Ve
“kısıtlı zaman gerekçesiyle”
adını
yazamadığım nice değerli kalem dostlarımıza
saygıyla bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı
sunuyorum.

İşte bu noktada akla gelen isim GÜLCE ve
GÜLCE’ ye gönül veren yürekler...
Nerdeyse 5 – 6 yıldan bu yana yeni bir şiir akımı
ortaya koyalım diyerek,( bu uğurda donanımlı
gördüğü şairleri yakalayıp: ” işte Japon haikusu
ile bizim manimiz; işte Vatandaş Osman’ın
İstanbul şiiri ve işte İbrahim Alaattin Gövsa, Arif
Nihat Asya ile Necip Fazıl hocalarım, işte
GÜLCE, İşte BULUŞMA, işte kafiyemizin
serüveni” diye çaba sarf eden, uğraşan, didinen
değerli hocamız Mustafa CEYLAN, durmak nedir
bilmiyor: ” Hece de bizim, serbest de, aruz da,
bunları kavga ettiremeyiz! ” diyerek Han
Duvarları’ nı örnek gösteriyor, “Maraşlı Şeyh Oğlu
Satılmış’a döndüm! “ diyordu.
Evet, yeni, yepyeni bir anlayış ve bunun
oluşumunun kotarılması gerekiyordu. İlk olarak
2004’ lü yıllarda fikre düşen... Saygıdeğer
hocamız Sayın Mustafa CEYLAN ve Harun
YİĞİT’ in teorileyip motive ettiği, örneklerini
sunduğu Gülce nazım türlerinin bir edebî topluluk
tarafından ele alınıp sistematize edilmesi
gerekiyordu.
“Ben” demeyen “biz” diyen bir edebî topluluk
doğmalıydı.
Ancak, bu açılımın bekleneni verebilmesi için;
birbirinin benzeri, durağan ve sıradanlaşmış
anlayışların öncelikle sarsılarak silkelenmesi
gerekiyordu. Başta Sayın, Mustafa CEYLAN ve
arkadaşlarının edebî anlamdaki bu içtenlikli,
sorumlu, emek ve özveriyle dolu çabalarının şiir
ve nesirde yeni arayışlara yeni başlangıçlarla
dayanak
oluşturacağına,
yeni
kapılar
aralayacağına inanıldı ve bu alanda ki boşluk da
görülerek, samimi bir heyecan ve şevkle yeni bir
grup kurma gereği duyuldu.
Kuruluş aşamasında şu isimlerle yola çıkıldı:
Sayın;
Mustafa CEYLAN
Harun YİĞİT
Refika DOĞAN
Osman ÖCAL ve

Şiire beyni ve yüreğiyle gönül vermiş, kişisel
beklentilerden çok edebî anlamda tarihe yeni ve
kalıcı bir şeyler bırakmayı görev bilmiş… Bu
amaçla gecesini gündüzüne katarak onlarca
kaynakçayla
araştırmalar,
karşılıklı
bilgi
alışverişiyle sağlıklı analizler yapmış ve nihayet
bugünkü
seviyeye
gelmiş
şahsiyetlerin
oluşturduğu “Gülce Edebi Topluluğu” nun Amacı:
Şiiri durağanlıktan çıkararak yeni bir heyecan,
yeni teknik ve katkılarla yeni sentezler oluşturmak
ve eski ile yeni arasında sağlıklı köprüler kurmak,
Eski ile yeniyi, Hece ile Serbesti buluşturma,
beraberinde; aruzu –güzel Türkçemizle- daha
anlaşılır, yazımı daha kolay ve daha yalın bir
ifadeye kavuşturma istek ve iradesidir GÜLCE.
Yani bizim olanı (daha bilinçli, daha yapıcı ve
yaratıcı yol ve yöntemlerle) yine bize
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kazandırmak yeniden. Ve
Açılımlarında ki ahenk, ölçü ve farklı tekniğiyle
yeni bir çığır açmak şiirimize.

üzerindeki zaman tozlarını silerek; pırıl pırıl,
yepyeni yüzüyle Ana Dilimiz güzel Türkçe’ mizle
Türk Şiirine kazandırma ve onunla yeni zirvelere
yolculuklar yapma isteğiyle,
Serbest şiirin "kurallı serbest şiir " olması ve bir
nesir parçasının makasla rastgele kesilip,
(imgelerle boğularak ) üst üste yığılan bir şiirsel
yapı olmadığına/ olmaması gerektiğine inancıyla,
“ Edebî sanatlardan yoksun bir şiir anlayışı yapay
bir kabuğa benzer! “ düşüncesinin yanında;
“ Şiiri edebî sanat yapacağım” diyerek, anlamsız
ve abartılı çalışmalara da göz yumulamayacağını
vurgulayan; arı-duru-lirik-aydınlık ve ışıklı bir
sanat anlayışının sunumuna çalışmasıyla,

“Niçin Gülce? “ sorusuna daha net ve anlaşılır bir
yanıt verebilmek için öncelikle Gülce’ nin ne olup
ne olmadığını, Gülce’ yi gülce yapan gerekçeleri,
ilkeleri, amaç ve yöntemleri irdeleyelim kısaca.
İlk olarak adından başlayalım… Gülce!
Kırmızı, sarı, beyaz, pembe… Farklı renkleriyle
gül yapraklarının kat kat azdan çoğa doğru
büyüyerek gelişmesi, katları arasında kendi giz’
ini barındırması ve gerek adı gerek görselliğiyle
pozitif duygu ve düşünceye zemin hazırlamasıyla,
Kökleriyle şiir tarihimizin derinlerine, gövdesiyle
bugünlere, dal, yaprak ve çiçekleriyle Türk şiirinin
geleceğine uzanan yepyeni atılımıyla,
"Ben" demeyen, "BİZ" diyen şair ve yazarlardan
oluşan edebî topluluğuyla,
Gereksiz ve anlamsız vezin kavgalarına son
vermek isteyişiyle,
Çağa "önce insan ve ülkem" anlayışıyla bakan
şairlerin birlikteliğiyle,
Yaşayan Türkçe ve Ayyıldız’ lı bayrağa sadakat
duygularıyla bağlı şair ve yazarların buluştuğu bir
edebiyat, sanat ve kültür portalını yaşama
geçirme iradesiyle,
Geleneksel Türk Hece Şiirinden hız ve ilham
almakla birlikte, hece şiirine yeni nefes alanları
yaratacak önerileriyle,
Hece şiirimizi sadece "koşma" tarzı şiir olarak
görmeyip; o' nu, bir okyanus kadar engin, derin
ve muhteşem mâzisinden alıp günümüze getirme
istek ve arzusuyla,
Kafiye, kalıp, redif, üslup, tarz, şekil, yapı vb. şiire
dair her unsurun bütün amacının "has şiiri"
yakalamak ve şiirin kanatlanıp yükselişini
sağlamak amacına yönelik birer "araç" olduğunun
idrakiyle bu araçlara saygı gösterip; bozmadan
yeni nefes alanlarıyla yenileştirici ve atılımcı ruha
sahip köklü bir edebî hareket olma amacıyla,
“ Araçlar amaç olmamalı. Ne zaman ki araçlar
amacın önüne geçer, işte o zaman yazılana şiir
değil sadece "manzume" denir. Ve bu durumda o,
ruhsuz, plastik bir heykele benzer! “
diyen
anlayışıyla, "kalıcı şiiri" hedef seçen bir edebiyat
aksiyonu oluşuyla,
Anadolu kokan sözcüklerin efsunkâr ikliminden,
evrensele akan şiir çağlayanıyla,
Aruzu "yasak ve korkulan" bir otantik malzeme,
kütüphanelerin tozlu raflarında unutulmaya terk
edilmiş eski bir "uğraş" olmaktan çıkarıp;

Başta Azerbaycan olmak üzere Türk
Cumhuriyetleri' nde yaşayan şairler ile dostluklar
oluşturup, dünyaya açık, dünya şiiriyle
kucaklaşan bir
“ Türk Şiiri yapılanması”
oluşuyla,
İnternette oluşan sanal dostlukları gerçeğe
taşıyarak;
kardeşlik-dostluk-hoşgörüye açık,
parti-siyaset-bölücülük ve ayrımcılığa kapalı
şairlerin şiir ocağı olma ereğiyle, GÜLCE;
Yeniçağın yeni edebiyat akımıdır. Birbirini duyan,
anlayan ve anlaşılır olmayı önemseyen, bunun da
ancak güçlü bir ekip anlayışıyla mümkün
olacağına inanan bir edebî topluluk...
Çizilen bu genel çerçevenin ardından diyebiliriz
ki, GÜLCE;
Eskiyi taklit eden; eskinin başarılı örneklerinden
hareketle daha ileri giderken, gelecek yüzyılları
düşünmeyen,
Türk şiir tarihine (özellikle de HECE, ARUZ ve
SERBEST’ e) karşı olan, mâziyi inkâr eden,
köksüz bir akım ve,
Enaniyet duygularıyla bencil insanların meydana
getirdiği edepten yoksun, taklitçi, şekle, kalıba ve
fizikî yapıya körü körüne bağlı bir edebî hareket
değildir.
GÜLCE; kopyalayan, bozan, yıkan, mevcudu
onarıp yenilemek yerine devirmeye çalışan, edebî
sanatlara ve güzel dilimiz Türkçe’ ye karşı olan
değil, bilâkis;
Arı duru Türkçe ile yazıp çizmeyi, sözcük
dağarcığını alabildiğince çoğaltmayı öncelikleri
arasında gören,
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bentler teklif etmiş, en çok tepki toplayan "Üçgen"
le de mısra sırası ile hece sayısını eşitlemeye
çalışmıştır. Bütün bunlar ve diğer Gülce
çalışmaları, önerileri, projeleri yle çabaları da
göstermektedir ki; Gülce ve Gülceciler, hece
tutkunudurlar ve hece ‘de muhteşem ve kalıcı bir
atılım yapmak istemektedirler.

Tahlili, gelişimi, yeniliği önemseyen hamleci
yanıyla; katı ve sabit fikrin karşısında durmayı ilke
edinen,
“Hece veznini bilmeyen asla şiir yazamaz!”
Diyerek, Heceyi temel kabul eden, ancak
Hece şiirinin sadece "koşma" tarzına
kilitlenmemesini, koşma ile birlikte öteki tarzların
da işlenmesi gereğine inanan edebî bir
topluluktur.

Gülce, geleneksel Halk Edebiyatımızın "Zincir
bent" ini serbest şiirde neden kullanmayalım
deyip, "Serbest Zincir’i öneren, yine Halk
şiirimizdeki mısra başı kafiyeleri ile mısra sonu
kafiyelerinden ve kafiyenin tarihsel süreç içindeki
serüveninden esinlenerek "Çaprazlama’ yı
şairlerimize sunmuş ve başarılı örnekler
üretmiştir.
Gülce, halktan kopuk aydınların edebiyat akımı
olmadığından; hece' nin ve edebiyat tarihinin
(internetin de getirdiği imkânlar ve kolaylıklarla)
bir "çöplüğe dönüştürülmesini istememektedir. Bu
sebeple, her yıl yeni ve köklü konuları kapsayan
projeler önermekte,
bu projelerle gelecek
zamanları kucaklamak istemektedir. Projelerde
millî, dinî ve evrensel konularla birlik ve beraberlik
anlayışımız ile milli veznimiz hece,
esas
noktamızı teşkil etmektedir.

Gülce;
Hece veznimizi edebî sanatlardan yoksun, çağı
kucaklamayan, soğuk, dili ve duygusu yabancı
manzume tiplemesine ışınlayan anlayışa karşıdır.
Şiirine yakışan ve yeten bir sanatı isteyen Gülce,
onu boğmayan ve gereksiz süflî eklenti, sanatsal
öğe ve imgelerle dokunmayan şiir halısını
gökkuşağı renkleriyle dokumak isteyen,
Heceleri meydana getiren her harfin belirli bir
ağırlığı olduğuna inanan, bunun yanında;
Türk Dilinin dünyanın en zengin, en saygın dili
olduğuna inancıyla; bu dille üretilecek şiirlerin de
dünyanın en güzel şiirleri olması gerektiğini
söyleyen bir düşünceye sahiptir. Bu sebeple
GÜLCE, Hece' den asla vaz geçemez... Onunla
başka vezinleri buluşturur, harmanlar, ama asla
bozulmasını istemez!

GÜLCE;
Âşıklık Geleneği' nin yaşatılması
gerektiğine inanan ve halk ozanlarımızın sosyal
güvenceye kavuşturulmasını savunan,
Âşık Edebiyatı ve ozanlık geleneğiyle; Türk Halk
şiirine saygıyı - nesilden nesile- sürdürmeğe,
diri tutmaya ant içmiş,
Halktan kopuk aydın olunamayacağının idrakine
varmış yegâne bir edebî topluluktur.
GÜLCE; dini inancı afyon gibi kullanan, millî
değerleri fanatizm olarak gören,
Özellikle Batı ve Arap dil emperyalizminin
etkisinde kalan bir anlayışın ürünü hiç değildir!

Gülce, Dünyadaki çoğu ülke edebiyatlarında
"heceye dayalı" şiir türleri olduğunu ve hecenin
"model" bir vezin olarak ilgi gördüğünü ortaya
koymuş; bu sebeple de, bizim hecemizle diğer
ülkelerin hecelerini mukayese ederek, onlardan
yeni şekiller ve ölçülerle yeni eserler üretmesini
bilmiş bir edebiyat akımıdır.
GÜLCE; Triyolemsi ve Sone’m önerileriyle "batı
edebiyatı" şekillerine, bize ait değişiklikler
önererek Hecemizin batı ile harmanlanmasını,
Edebiyat akımına kendi ismini veren "Gülce" türü
ile de Japon şiirini bizim hecemizle buluşturan bir
anlayıştır. Ayrıca, “Yediveren ve Dönence" şiir
türleriyle cinas sanatının mahirane bir şekilde
kullanılmasını sağlamış... "Buluşma" şiir türü ile
Hece' mizi serbestle buluştururken, "Gülistan" ile
de hecemizi aruz’ la buluşturmuştur.
Gülce, "Yunusça" ve "Tokmak" önerileriyle Hece
şiirimizin kıt'a oluşumunda, yeni, değişik ama
kalıp -kafiye-ritm kurallarını bozmayan bir
gelişmeyi ortaya koymuştur. "Yiğitçe" ile
Varsağımıza renk kazandıran Gülce; "Üçgül" ile
üçer mısralık kupleler, "Özge" ile onar mısralık

GÜLCE;
Hece şiirini parmak hesabı kafiyelerle doldurup,
başta Karacaoğlan olmak üzere muhteşem
edebiyat mazimizdeki uyak ve ayakları aşırarak,
sadece "Koşma" yazan ve Türk Halk şiirinin diğer
türlerini göz ardı eden hececilerin buluştuğu bir
hareketle,
Aruz şiiri yazacağım diyerek,
ağdalıanlaşılmayan Arap ve fars sözcükleri ni şiir
halısına nakış diye aktaran, dokuyan bir sanat
anlayışı da değildir.
Ayrıca GÜLCE;
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serbest şiir anlayışını

(ne

söylersen söyle, ne yazarsan yaz) serbestliğiyle;
uyduruk, argo, gayr-i ahlâkî ve ülke-ulus birliğine
karşı fevri söylemlere dayanak yapan bir
sorumsuzluğun savunucusu da değildir.
Umarım şiirimiz, GÜLCE Edebi Topluluğu ile
yaratıcı, kalıcı yeni ve güçlü kalemlerle yeni
ivmeler kazanır ve dünya ölçeğinde nitelikli
eserlerle hak ettiği yere gelir.
On dokuz nazım türüyle, nazım ve nesirde
söylenecek yeni ve anlamlı sözü olanlar içindir
GÜLCE ve ona hayatiyet kazandıran GÜLCE
EDEBÎ TOPLULUĞU...

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ: BULUŞMA
***************************************************
1-HECE-SERBEST Tartışma ve kavgalarına son
veren bir şiir türüdür.
2-Hece vezni ile serbesti, bir şiir bünyesinde
buluşturmaktadır.
3-Oluşumu şöyledir:
- (Dörtlük: hece vezniyle yazılmış)
............
................................................
..............................
............
......................(Serbest mısralar-mısra sayısı şairin
isteğine bağlıdır.)

Bu anlamlı Güldestemizin Gülcemize ve edebî
sanatlara gönül vermiş değerli şair ve yazın
dostlarımıza hayırlı olmasını, yıldız gibi ileriye
akıp yolumuzu aydınlatmasını dileyerek bir kez
daha teşekkür ediyor, saygıyla selâmlıyoruz.

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

DAĞLARA SÖYLEDİM

Her insan, her insan birazcık deli
Ben sana deliyim, hem de zırdeli.
Hep seni görürüm ne yana baksam
Hep seni ararım gittin gideli...
Gittin gideli ne haldeyim,
Sorsan bir, arasan bir; ne olur ?
..............Hasret dağlarının Ferhat’ıyım
...........................Tek sana, tek sana sevdalıyım...

Dağlara söyledim şarkılarımı
Aksinden dinledim ah-u zârımı
Dayadım başımı serin bağrına
Dağlarla paylaştım her efkârımı.
Dağlara söyledim
karlar ağladı,
Dağları dinledim
beni dağladı.
Kader, dağla beni böyle bağladı.
Bilirim kışını boranını,
Yiğidi cefasından tanırım
dağları vefasından.

Her insan, her insan birazcık aşık
Ben sevdanı saran çılgın sarmaşık.
Yıktım duvarları, bahçeyi, çiti
Bu sebep yüzünden başım dolaşık...
Işık...
......Işık...
..........Işık...
...........Sonsuzluk türküm, bitmeyen ışık....
Yoksun işte, yoksun yanımda, canevimde
Özledim nefesini, sesini
....................Dava açtım mevsimlere
.......................Kışların kapısındayım
....................................Firardayım....

Dağlara benzedim hayli yoruldum…
Her avcıya hedef oldum. Vuruldum!
Dağlarla bekledim Sur’un sesini
Zaman sarkacında öyle kuruldum
Dağlara benzedim
yol oldu bağrım.
Dağlar kadar oldu
başımda ağrım.
Dağların başından sanadır çağrım.
Dağların sırtında kar
içinde yürek var.
Benim de elemim dağlar kadar.

Her insan, her insan düşkün paraya
Ben sana düşkünüm, bak şu yaraya
Olmazsa derdime derman gözlerin
Döner deli gönlüm yıkık saraya...
Varlık sen, yokluk yine sen
Ötesi sadece boşluk,
.................Yosun gözlerinle bir bak istersen...
.....................Acılarımla başbaşayım;
...........................Işık hızıyla sana koşayım
..................................................'Gel! ' dersen...

Dağın da benim de gözümüz yârda
Gözyaşımız vardır soğuk pınarda
Ne gamım azalır, ne hicran biter
Anladım kavuşmak başka diyarda.
Dağlar, baharı özler
ben seni özlerim.
Dağları uyku basar
ben seni gözlerim.
Beklemekten açık gitse gözlerim.
Hülyasıyla vuslatın
hasrete kansın yüreğim
Hasretle yansın yüreğim.

Her insan doğduysa, mutlak ölecek
Ölsem sevdan ile kim ne bilecek ?
Kırıp aynaları, durgun suya bak
Gözlerin benimle orda gülecek...
Gülüm,
..........Gülüm...
...................Gülüm...
..............Ve sana kavuşmaksa ölüm
..............Dünden razıyım her şeye, hazırım inan..!
.............Gece yarısında suya indiğinde bir ceylan
............Mor menekşe buselerle avuçlarına
...........Avuçlarına düşeyim; mutlu olurum o an...
.............................................Bitsin bu zulüm,
......................................Gülüm, gülüm, gülüm...

Ekrem YALBUZ

Mustafa CEYLAN
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MEDET EY HİCRAN !

Özümü Yoluna Qurban Eyleyem

Bir saçlarıma bak bir akan yaşa,
Umutlar silkele kadersiz başa.
Üstüme üstüme yağma be hicran!
Çevirdin yazımı dönülmez kışa.
..Her günüm buza sargın, her gecem zifir;
..Zemheri karanlık
……Zemheri ayaz
……….Zemheride kanatlar ıslak,
…………..Ne varsa helak
………………Bir fidan bir fidan düşün ki;
Filizleri solmuş, dökülmüş yaprak.

Sevdanan savrulan beyaz tellere
İsterem canımı qurban eyleyem
Seher seher esen Tebriz ellere
İsterem canımı qurban eyleyem
Sinemi yoluna çimen eyleyem
Ne gözel danışır şirin dilleri
Mehebbeti surdan ömür selleri
Vesifinde özü bûse gülleri
Hesret-i lebinde üryan eyleyem
Tenimi tenine savan eyleyem

Tenha köşelerde ekilen benim,
Kurşuni kızağa çekilen benim.
Affet vuslatımı medet ey hicran!
Eğilmez çınarken bükülen benim.
..Uyan ey gönlüm darıl zamana;
…..Barış yap hicranla
……….Kapansın yaran
……………Gülmek bir umut
………………..Belki başka bahara
Kopsun tüm zincirler, kırılsın halka.

Dediler o yağız, eziz mehriban
Ne gözel yaraşır bizim ellere
Gözlerimin nuru kurban olduğum
Petek-i qelbine mehman olduğum
Göylerde arayıp yerde bulduğum
Menim dünyam mavi, menim olasan
Bu garip könlüme merhem olasan
Deyem sene sevgi gözem
Hesreti demim
Saram seni sevgi payım
Özlemi demim

Duyan yok feryadım nedense bilmem,
Ağlayan gül ise ben daha gülmem.
Sen de vefasızsın duy bre hicran!
Tövbe bu dünyaya bir daha gelmem.
..Doğmadı güneşim bir kez, tutmadı yıldız
..Ne sarayım oldu, ne de bir şahım.
……Şu yalan âlemde
……….Bitmeyen çile
………….Durulsun sular,
……………..Değmesin güle
Yükledim omzuma tüm içtenliğimle
…………………..Neyse günahım,
Ezelden ebede yürüsün ahım….

Üreğimde tutku nâr-ı ayasın
Âşiqler ilinnen eşk-i rüyasın
Akran-ı karanfil hüsnü mayasın
Duram yerişini seyir eyleyem
Özümü yoluna kurban eyleyem
Bu can oda tüştü sevi adına
Olmuşam möptelan reva adına
Görem camalını deva adına
Gül-i keremini seyran eyleyem
Özümü yoluna kurban eyleyem

Osman ÖCAL

Demişem ziyadır canımda ki can
Zemzem-i cansuyum, damarımda kan
Sevgili ÖZBEK
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AÇ KAPINI AÇ

UKDE

Aç yüreğini aç
Seher yeli öpsün
Gül ki
Gül düşsün yanağından
Kelebek kanadında rengin
Itır-gül meltemi kokun

Hasan,,
Ha da sen..
Ülkemin güzel çocuğu
Beraber büyüdük bu sokaklarda
Kolkola gezerdik hatırlar mısın
Çayırlar plajdı Kızılırmak’ta
Balıktık, yüzerdik hatırlar mısın

Bakışın ürkek
Pür-telaş halin
Üşüdü yürek
Ateşe gül koy

Fakirdik..
Sokaklarımız çamurdu.
Televizyonla tanışmamıştık henüz,

Aç bağrını aç
Lodos lodos es
Yağmurla gel
Tut yakamı tut
Islat beni ıslat
Yüreğime dokun
Bir karanfil yarat

Donardı camlarda geceki buhar
Çiğdemli nevruzlu gelirdi bahar
Kolye niyetiyle alıcı zahar
İpliğe dizerdik hatırlar mısın
Hasan,
Seni hiç unutmadım..
Ne güzel arkadaştık biz.
Güvercinlere sevdalıydık
İkimiz..

Gönül hurcuma
Usulca sokul
Koy avucuma
Ateşsiz kül koy

Uçan güvercinler bize huzurdu
Dağ,tepe mutluluk göze huzurdu,
Kuşları seyretmek göze huzurdu,
Çakılı nazardık hatırlar mısın

Aç kapını aç
Bahar tutsun elini
Düşsün gönlüme
Üçüncü cemre
Kuşlar öpsün dilini
Eşiğinde bekletme can
Dudağında erisin gül
Menekşe baksın gözlerin
Erit beni erit
Erit beni bir kurşun gibi
Yüreğine dök

Güvercin süzülür, biz süzülürdük
Doruklara sıçrar idi sevgimiz..
Dışımız nasılsa
Oydu içimiz..
Musluk, maşrabamız, leğenimiz bir
Soframız aynıydı, öğünümüz bir
Cenazemiz birdi, düğünümüz bir
Halaya sızardık hatırlar mısın ?

Tez tez ömrüme
Sarı yaprak düş
Son kez ömrüme
Kırgın eylül koy

Kaynardı kanımız
Davul zurnayla
Çınlardı adeta tey teylerimiz
Dost doluydu
Dört yanımız

Mehmet ÖZDEMİR

Hem salıncak hem atlataç ipimiz
Bir servetti sanki naylon topumuz
Şölen türbünüydü sanki kapımız
Oynardık,azardık hatırlar mısın
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Bir bilsen içimi
Kendi kendimi yiyordum
Gene de aradaki barikatları aşamıyor
Yanımdaki sana ulaşamıyordum

Çember cevirdiğimiz
Yolları düşün..
Uçurtmamız kavaklara takıldı
Topacımızın vınlayışında
Çocukluğumuz kaldı
Güvercinlerimizi kediye kaptırdık..
Yıl Bin dokuz yüz yetmiş altı…

Otuz yıl görmedi Sentezi seni
Barikattan değil hayat nedeni
Dağ eyledim içimdeki sevdanı
Zaten hep hazırdık hatırlar mısın

Ağır ağır iklimimiz değişti
Sargın kollar birbiriyle boğuştu
Kocaman memleket sanki koğuştu
Gölgeye kızardık hatırlar mısın ?

Ukde yırtar oldu
İçimi gayri
Ezdim ufaladım
Suçumu gayri
Şimdi duy
Su gibi berrak
Kar gibi ak
Sevgilerim Hasan diye akacak..
Seni sevdim hep sevdim
Hep seveceğim
Gayrı aramıza hiç bir güç
Barikat sokamayacak
İnmeyecek sevgi adına dikilmiş bayrak
Yeşerecek bu toprak.....

O nasıl iklimdi
Nasıl cendere
Düşman olmuş idik
Göz göre göre....
Girdi aramıza ayaz duvarlar
İnsanlık öldüren o yoz duvarlar
Neler çekti bizden beyaz duvarlar
Slogan yazardık hatırlar mısın
Cücecik bilgiyle
Fikir sahibi...
Fark edemdik
Boynumuzdaki ipi
Konuşmayı, dialoğu bırak
Hayvan adetince
Koklaşamadık bile
Kestik selamı sabahı..

Ozan SENTEZİ

Köreldi kökünden sevgi kurnamız
Hiddet üfülerdi ağız, burnumuz
Türkülerden bile ağrır karnımız
Çalana kızardık hatırlar mısın
Bölündük
İğneden ipliğe
Sözde
Halk için çalışıyorduk.
Oysa düşman yapmazdı
Yaptığımızı...
Savaş alanıydı vatan velhasıl
Almanya’ya kaçtım ben usul usul
Diyeceğim o ki gardaşım asıl
Ayaklı mezardık hatırlar mısın
Halbuki gardaş
Derinimde seni seviyordum
Seve seve
Düşman görünüyordum.
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O tarih ki kağanlar adaletten yanaydı
Anamın ellerini nakışlayan kınaydı
Gelin görün ki şimdi iz uydurup batıya
Bu zamanın tarihi, gerçekleri yasaklar
…Büklüm büklüm asırların göğsünden
………..Dolanan yollar
…………Yolları yollarda yol edip savuran
…………Bir kılıç, bir yumruk ve bir yürek
…………Kaşgar dolunayını dolayıp da ruhuna
…………Türkçe bir ses olup sisli sabahlara
…………İslâm’a Türk nakışlı süs katıp
………....Zamanı elleriyle
…………Türkçe yoğurmak
………….Ah ki ah..
………….Ah ki ne ah! ...

SATUK BUĞRA HAN DESTANINDAN
............................................
Devler vardır sığmaz
Sığmaz tarih denen hadiseye
Devler vardır sığmaz
Karınca yuvasında kaybolur gider
Ya keseceksin zaman ipini
Koparıp atacaksın bağını gökle yerin
Ya çevireceksin tersine atının nal iziyle
Çağların çevrilmeyen yüzünü
Ve dipten doruğa dolduracaksın
Bir ulusun
Gecesini gündüzünü
İşte o zaman seni
Ve senin türkülerini
Dile destan eder
Bu iki yüzlü tarih.
İşte o zaman
Yeniden doğarsın, yeniden
Doğan her çocuğun adına
Verilir adın

O tarih ki inandık âşık olduk İslâm’a
Sabah başlayan savaş tükenirdi akşama
Bu tarihte neleri anlatacağım ama
Riyâkâr buzu sarkar, yaprağında saçaklar

Satuk Buğra Han derler
Cihanı bir teknede yoğuracak olayı
Kendinde doğuran ilk ışık yolcusu işte
Zafer kalesini yükseltip sinesine
Sonra bayrağı oradan
Bütün bütün ülkesine
Işıtan, ışıyan o…

*
Ve
İlâhi bir emir ile
Yürüdü
Doğudan, batıya
Kuzeyden, güneye..
Yürüdükçe önünde
Diz çöktü diz; dört yön, dört yüz kere
İki cihan sevgilisi vardı sanki
At koşturan nefes nefese yanı başında
Sığmadı, sığamadı
Göklere ve yerlere
.................................................

Ve
O günlerden beridir
Yılmadan, usanmadan
Bizi bize
Taşıtan o, taşıyan o…
O tarih ki gönülde mertlik yakar ocaklar
Gelin görün ki zaman Türk soyunu kucaklar
Neden tersine dönmüş eksiklik neremizde?
Bu tarihi yazanlar, nereye asacaklar?
………Büklüm büklüm mâziden âtiye akan ırmak
…………Miraçtan inip yere
………....Kutlu bir düzen kurmak
…………Arştan alıp bayrağı
…………Saatleri minarelerde, ilimle, aşkla
………….Türkçe yoğurmak
………….Ah ki ah..
…………..Ah ki ne ah!

*
Çağlar boyu İslâm’ın
Hem kılıcı, hem gülü
Bu yüce Türk Ulusu…
Açılanda avuçlar,
Amin diyende dudaklar
Satuk Buğra Han’dan
Dualar içinde dua saklar…
Dönende ağızda
Dönende bu dilimiz.
Ezan ezan toprağı
Kutlu kılan minaremiz
Ve
Biz…
Sonsuzdan sonsuza
Bizde ki biz…
Harun YİĞİT

Ve
Unutulmazsın,
Unutulamazsın…
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YÜZÜMÜN COĞRAFYASINDA SAKLI YÜZÜN

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

Ne varsa maziden kalan, sildim seninle.
Kasım yağmurları sensin, bunu böyle bil.
Yüzün yüzümde saklıdır, sus n’olur dinle.
Göz çukurlarımda nemsin, gecemde kandil.
Açtım perdelerini gönül penceremin,
Artık kaçışların zamanı değil.
Işığın doğar geceme, düşünce denizlerimsin.
“Ay dersen? ” ay sensin.
Tutulurum sana,
Dokunamadığım tek elsin.
İlk hatırladığındır en çok sevdiğin,
En çok sevdiğindir özlemek istemediğin
Ve yokluğuna itiraz ettiğin.
İtirazlarıma neden, efkârıma demsin.
Yüzümün coğrafyasına sakladım yüzünü;
Gama ilaç, ıslak yaralarıma merhemsin.
Senin yağmurların yağar, çiseler hüzünü;
İçimin görünen yüzüsün, aşka nedensin.
Anlat diyordun, susuyordum.
Dilime yasaklı birer tümceydin.
Dinle vatansız sözcüklerimin sesini,
Öyküsüdür bu sana teslimiyetin.
Bütün ışıklarını yaktın karanlıklar ülkemin,
Bütün kapılarını açtın düşler kentinin.
Su gibi içime akan sensin…
Yüzümün coğrafyasına saklanmış yüzün,
Bu yüzden yüzsüzlüğüme nedensin.
Gözümün kahve renginde doğup, bebeğinde
büyüyorsun;
Bu yüzden bakışlarımda yön, gözümün atlasında
nemsin.
Dilimin titrek halinde hecem, aşkın özü oluyorsun;
Bu yüzden sessizliğime ses, nefessizliğime
nedensin.
“ “Hangi? ” aşk bana yaramış ki, sevmeye
nedenim olsun.
Boş verdim artık
Bir aşk daha ahmaklığıma nedensin.”

Şemsettin DERVİŞOĞLU

Yusuf BOZAN
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İNSAN DEDİĞİN

Bir nefesle doğan güne merhaba
Daha emeklerken veda sahaba
Koşarken göremez karanlık her yan
Geceyle gündüzdür insan dediğin
…..çınar olsa ne yazar, kırılır düşer bezer
……….duyulur zelzelesi, yele gider selesi
…………yıkılası dağlar hey, bu seste neyin nesi
…………..ezel- ebed âdem' in canda pişen kafesi
……………aramazsan zahiri görürsün düzde özü
…………………………..mânâdan anlayana
……………….…………….kısasa kısas sözü..

”Sıyırıp atınca can gömleğini, geride kalan mânâ
insan dediğin…”
Bir küçük pencere, bir çizgi ufuk
Yedi renkli gözdür insan dediğin.
Yedi deniz yedi dağ dip ve doruk
Ortasında sözdür insan dediğin
…..açılır çenesi, uzanır dili
……….bir dil ki, yumruk kadar yüreğin kandili
………………..kendi yanar, yandıkça yakar
…………………….olgun başaklarca eğilmez başı.
………………………….tepesine lapa lapa düşer,
………………………………….yağar da yağar
…………………………………………………kar.

Refika DOĞAN

Ilıca kar suyu damarında kan
Başparmak ucunda efsunkâr
Süslü kaftanların bakma süsüne,
Kabuk değil, özdür insan dediğin!
…..kabuk ne ki, kırılır, düşünce gider süsü!
……beşerin bin çilesi, canın içinde özü!
…… kanadıkça kanatır yaralı için közü,
………hem otar hem sağaltır özün darası erdem,
…………………………suyu içtiğin gözü
……………………………görünmeyene
………………………………merhem!
Bir yasak elmanın tadındadır zan
Akıllı yüreğin kabındaki can
Kökleri hava, dalında mürmer
Okunmamış cüz’dür insan dediğin
…..açılan sayfada görünür suret
……….sûreti bezeyen kemik ile et
……………kemiğin içinde iliğe hürmet
………………..karanlığa doğan ışık huzmesi
…………………….bengi su akıtır çeşmesi rahmet
…………………………diyerek, erdiğin sır
…………………………………….bu değil mi?
Varırsan menzile, arşa yedi kat
Görünen sûreti, sırda hakikat
Mülkün sahibine kâinat ayna
Aynada ki yüzdür insan dediğin
…..yetmiş iki millet görünür orda
……….kimi kârun gibi, kimi de zarda
……………kimi iblis kimi Cebrail melek
………………..türlü don içinde gezinir felek
…………………kimi mürşit kimi münkir, nedamet
………………………….hırkasını giyen değil mi
……………………………………………....insan?
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Yüreğinden ok yedin, darbe yedin, aşikâr
Nice sarp dağlar aştın düze hasret yokuşlum
Tasalanma uğrunda ölecek çok yiğit var.

BU MUYDU İNSAN OLMAK(2) ?
Bu gün de sen çaldın uykularımı,
Kuşkonmaza konar gibi tünedim.

Tasalanma, bağrından yüzlercesi şahlanır
Oğul, kız, kadın, kızan sana öder hakkını.
Kıymetini bilmeyen yürekler siyahlanır
Nefretini, kinini gizlemez artık kını.

Demek körmüş görür zannettiğim gözlerim,
Demek durmuş insan yüreğim.
Demek sen horlandın ha!
Demek sen itildin, fırlatıldın
Demek sen, demek ….
Esir pazarlarında köle diye satıldın

Demek ki yıllar yılı nefretti büyüttüğün
Yüze dost kalpte düşman, bu muydu insan
olmak?
Sevgisizse yürekler eksik olsun toy düğün
İnsan gelmek kolay da, zor olan insan kalmak

Demek hiç oturmadık diz dize, sıralarda
Demek hiç el ele tutuşmadık halaylarda
Demek hiç tey tey/lerde, nanayda
Coşturmadık. coşmadık
Demek hiç ' Bin atlı akınlarda '
Doludizgin koşmadık ha!

Zübeyde GÖKBULUT

Diren ülkem direnmenin vaktidir
Yemin olsun, ant olsun ki çıkacak.
Bu feryatlar adaletin akdidir
Sular yine hendeğine akacak.
Demek.
Demek zılgıtlar yalandı şâşalı düğünlerde
Demek hiç kazan kaynamadı senin evinde
Demek şakırdayan zincir sesiydi ayaklarında
Ve ben duymadım, duyamadım öyle mi?
Ve uyudum kuş tüyü yataklarda
Sen hep, köle diye satıldın
Sen hep, okullardan atıldın
Sen hep, bindiğin otobüsten tekme tokat itildin
öyle mi?
Demek durdu / Hepimiz Hrantız / diyen
yüreklerimiz
Demek sustu dillerimiz.
Kör oldu gözlerimiz.
Bir seni görmedi,
Bir seni göremedi öyle mi?
Bu gün de sen çaldın uykularımı
Akça buğday dile gelmeli dedim
Yürüdüğün yollar haykırmalı bu gün
Ak sütünü içtiğin koyunlar melemeli
Toprak dile gelmeli bu gün, dile gelmeli.
Ayla güneş şahitlik etmeli,
Bu gün hesap görülmeli,
Adalet işlemeli
Ey benim en sevdiğim, yediveren bakışlım
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BEN ATATÜRK KIZIYIM

NASIL İNKÂR EDER Kİ?

Yoksun gecelerin umutsuz sabahına doğan güneş
Karayı delen aydınlık bakışından ışığını çaldı gözlerim…

Akıl fikir ermiyor,
İnsanlığın işine! ..
Hem inandım ben deyip,
Hem inkâr edişine.
Sanki küçük dağları yaratan oymuş gibi,
Bir de çalımlar satıp, gururla gidişine! ...

Yüreğimi yakan silahsız vurulmuşluğum
Kucağımda…
Sabahımın ilk çayı
Pekmezli simit
Ya da kuru ekmeğimin katığı
Gülümseyişim gözlerinde…

......Kâinatta ne varsa, yaratıldı hiç yoktan,
.........Cinler yalın alevden, insanoğlu topraktan,
..........Aldığı her bir nefes, lütufken ona Haktan,
………Daha nice sırlardan, haber verirken Kur’an,
………Nasıl inkar eder ki, inandım diyen insan. .

Gözlerim kâinatın bir ucu
Ellerim yoksunluğu
Yüreğim ta kendisi tut kıyısından
Kavşaklar kalsın geride doğrultumuz ana meydan

Diledi de kurtardı, boğulmaktan kulunu,
Yardı kızıl denizi, düz eyledi yolunu,
Şirk koştu da Firavun, put eyledi çulunu,

Tut elimden tut çocuk varsıllaşsın dünya
Kulak ver sese, dinle ve katıl ruha
Ruh o ruh
Kızılay’dan dön yönünü güneybatıya
Şefim önde elinde değnek
Haydin hep beraber

……….Boğuşurken sularda, yetişti ona hüsran.
……….Nasıl inkar eder ki, inandım diyen insan.
Dikkat et! .. bak semaya,
Bir yarık yırtık mı var?
Bak şu iki denize,
Acısıyla tatlısı, nasıl yan yana akar?
Böyle iki denizden, inci ve mercan çıkar.

Ben Atatürk kızıyım, O güneş ben yıldızım
Vatanın sevdalısı, özgürlüğün közüyüm
Işığından yürürüm, yarına gider izim
Ruhuma ruhun kattım, dalgalan ay, yıldızım

....Masmavi gök kubbeyi, ondan başka kim bezer,
.....Çizdiği yörüngede, ay güneş yıldız gezer,
.......Balıklar ve gemiler, bu denizlerde yüzer,

Sesler yumuşak kadifece
Gözler mavi menekşe
Fesleğen kokulu envai çiçekler açtı bahçe

………Hala görmezden gelir, bunları kara vicdan,
……….Nasıl inkar eder ki, inandım diyen insan.

Zemheri gününde, Ankara ayazında
Sıcak ellerinde ruhum, gülüm dudağında
Çocuğun tebessümüne yazıldı sevda…
Her gülüş aşk, haykırış destan
Başlar dik, alın açık yürürken Kızılay’da

Tüm övgüler O’nadır, şanı yüceden yüce,
Onun emriyle bürür, gündüzü kara gece,
Var mı iki cihanda, karşı koyan bu güce,

Onurlu bir sevda bu, soyluluk…
Aşkına dünyayı satan sevdalım yar
Bu bahçe bizim
Bu kumrular, kuğular narin ötüşlü yaralı kuşlar
Aşkı, özgürlüğü kanadında vuruldular…
Ulaşamadılar
Eksik kaldı yanağında aşkın busesi

……….Anlatamaz bu gücü, aciz kalırken lisan,
……….Nasıl inkar eder ki, hükmüyle ölen insan.

Ali GÖZÜTOK

Gözyaşını umuda kefen edip soldu sarı, beyaz papatyalar

Sevdiğim
Aşkına bin ömrümü yaktığım

Bu toprağın sefasına bir çilemden binlerce çiçek açarım milyonlara

Her çiçeğim orman olur yarınlara…
Ben Atatürk kızıyım.

Rahime KAYA
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SEN GİTTİN YA

DİLÂRÂ

bir veda busesiydi
senden bana kalan
gidişinde beni benden alan
yaşamak buysa yalan

Ey! Işığını güneşten alan
Cömertçe saçan
Kâlp rehberi, Dilârâ.
Gönül nurum, ay yüzlüm.
Ey! Canıma kast eden sevgili
Hani beni, ten kaygısından kurtaracaktın?

geceler vurdu beni sen gittin ya
ne yağmur ıslattı baharda beni
ne sokaklar şendi anarken seni
ilk karşılaştığımız yer var ya hani

Ey! Bir göz süzüşü akıllar alan
Ey! Susması dahi söylemek olan
Ey! Nefreti tutup, sevgiyi salan
Ne vakte dek hasret, yetti canıma.

gözümün önünde san ki
canlandı o gün ki gibi
baharım hazan oldu sen gittin ya
siyah saçlarında bahar kokusu
ürkek ceylan gibi ilk gün korkusu
gönlüme hayat veren bir damla su
varlığın…

Bir kusurum mu oldu? Affet.
Yine bana ışığını lütfet.
Üzerime toprak serptin bıraktın.
Hani beni, yıkayıp paklayacaktın?

ah varlığın!
doğurgan topraktı, nasırlı yüreğimde
sevgim tohumdu ekilen yarınlara
bir damla su…
candı, kandı bedenimde
düştükçe yeşerdi
demet-demet gül verdi

Sana yakıştı mı bırakıp gitmek?
Bu mahcup aşığı divane etmek
Dünyayı iterken bizi de itmek
Ne vakte dek hasret, yetti canıma.
Ey! Uykusu uyanıklığı bir sevgili
Ey! Geceleri tutup, ışığı salıveren
Ey! Hükmü, hükümsüzlük olan yâr
Yetiş dermana,
Geceler uzamakta
Günüm kısalmakta.
Hani beni, karanlıkta bırakmayacaktın?

açan güllerim soldu sen gittin ya
bakışların kaldı akşamüstünde
giderken bıraktığın hüzün bende
takıldı yüreğim hala o günde
gök gri,yer sisli
karaya vurmuş bir gemi
dalgalar döverken güverteyi
ellerim başımda kaldı, sen gittin ya..

Bilirim yârinle halvettesindir
Yakîn içre yakîn cennettesindir
Yol gösterenine minnettesindir
Ne vakte dek hasret, yetti canıma.

martı çığlığı yüreğim, eridi eridi o günde
eğer birazcık sevdiysen sende
N’olursun hadi söyle…

Her kusurumuza göz yuman ana yürekli,
Yakıştı mı böylesi göz yummak?
Yummak, bir daha açmamak.
Yakıştı mı sana uykuda kalmak.
İsmimiz Kıtmir’le bir anılmakta,
Hani beni, gafletten uyandıracaktın?

Abdullah RAMAZAN

Divane âşıklar seni araşır
Ya sen gel ya bizi yurduna aşır.
Davete icabet etmek yaraşır.
Ne vakte dek hasret yetti canıma.
İhsan ERTEM
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MED VE CEZİR ARASI
Yollar boylu boyunca kuru kavak, yeşil çam
Cama düşmüş gölgesi, sızılı mahzun kafam…
Bir de o yürek yakan Avni Anıl şarkısı…
Tüketecek beni birgün med ve cezir arası?

GADAN ALIM
Gapıdan seyirtip mutfağa girme
Hele bir soluklan dur gadan alım
Etrafı koklayıf üzünü germe
Önce halım hatrım, sor gadan alım

Bir ucunda yudum yudum içtiğim zehir
Bıkkın, yorgun, mecburi bir hat.
Diğer ucunda mehtaplı gecenin sunduğu,
Kadeh içinde baldan bir serap…
Yağmurla yarışan gözler,
Nasıl olmasın harap? …

Düneyinnen galma bir künde vardı
Birez un gattım
Var gücümle yoğurdum
Dinlendirmeye bıraktım

Mahur şarkı çalınca
Başımı yaslayıp cama
Ağladım doyasıya...
Dökülen ıslak hareleri,
Gören olmasın mendilimden başka!

Hamur çok gözeldi eyice aktı
Andır yağ sıçradı elimi yaktı
Anan bir mene bir pişiye baktı
Merhemle yaramı sar gadan alım
Başımın ucunda bir dik dur
Neye gülürsen ki üstüme?
Yalan mı edirem?

Ve sessiz çığlığımla haykırdım gizlice:
-Ayrılık! Neden sevdin, neden beni bu kadar?
Bilmem ki hangi yönüm, bana cazibe katar?
Çirkin gör artık beni, sende gözüm yok benim
Ben de iki göz sevdim en az senin ki kadar!

Canım cok acıyır bilirsen mi heç
Göz yaşım akıyır silirsen mi heç
Canım,gülüm deyif gelirsen mi heç
Elini elime ver gadan alım

Sonra da sana haykırdım sana canım:
-Ağaçlar yeşermiş, tomurcuklar patlıyor
Bahar gelmiş erik dalına yâr!
Üşüyorum ben yine de
Az ötede bak hâlâ eriyemeyen karlar,
Yüreğimde sen, yanımda sensizlik var...
Gözün gözüme karışmış alacalı bakışlar...
Ellerin nerde? Seni kim bağlar?
Bir of çeksem karşıki dağlara
Benden beter mi ağlar? ”

Bir istiken su ver
Uşağın odasına da bak
Sesini duyursan mı?
Gızımız uyanmış getir yanıma
Atıp tutam onu gadan canıma
Kahkayla,neşe dolsun hanıma
Gaybolur hemence şer gadan alım

Asuman Soydan ATASAYAR

Men artık kalkamam
Vallah hesteyem
Tendirliye get
Azığını getir
Allah kömeğin olsun
Sırma kimin durur motalda çeçil
Pensilin deyirler üstüde çil çil
Pişiyle dürüm et yedikçe açıl
Gözünün gurdunu gır gadan alım
Melahat TEMUR
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Sesin gönül şarkılarım,
Gözlerin güneşim,
Yüreğin caneşim…
Dudakların veremime çare.
Beni böyle biçare bırakma gülüm.
Öleceksem kucağında öleyim,
Güleceksem gözlerinde güleyim bir ömür.
Belki de haklısın,
Farzet ki, ben bir cinim,
Farzet ki, bir canavarım.
Sen yarım olduğun zaman,
Kirpiklerin dokunduğu an,
Karşında sevda meleği olmaya varım.
Ürkme, korkma benden.
Yaklaş ne olur?
*
Sevdan beni bitirdi, görüyorsun halimi,
Senden uzak kaldıkça bahtların en zalimi,
Peşim sıra koşmakta, Nemrut’un ateşinde,
Yakmak için kesiyor ürkekliğin yolumu.

Sevdan Beni Bitirdi
Ah be, ceylan gözlüm.
Ah be, çatal kirpiklim,
Seni sadece gördüğümde değil,
Hayaller kurduğumda bile,
Kalbimde bombalar patlar.
Bir koşu başlatır,
Göğsündeki asalet ülkesine doğru,
Duygu yeleli küheylan atlar,
Toz duman içinde kalırım.
Boynum bükülür hemen.
Kendimi bir başka âlemde bulur,
Divaneler dergâhına şeyh olurum.
*
Ellerimi uzattım, sen de uzat elini,
Bir gönül sarayının atalım temelini.
Sarayımda sultan ol, beni kul say kapında,
Bahtıma kelepçe yap saçlarının telini.
Bakışını çevirme, eğme yere başını,
Sayılarla ölçemem gönlümdeki yaşını.
Böyle gelip geçmesin seveninin günleri,
Bakışınla parçala sabrın mermer taşını.
*
Ah be canımdaki cevherim,
Ah…
Bu ürkekliğin neden?
Bir ömür boyu serenat,
Yapmak zorunda bırakma beni.
Vallahi, billahi günah.
Allah sev demiş, sev..!
Sevgi yüceltir bizleri,
Sendeki o gözleri,
Sevmem için yaratmış işte.
Ama dememiş ki,
Yalnızca düşte seveceksin!
Gözlerin çağırır beni,
Ayakların kaçar adım adım.
İçimde kalmasın muradım.
Hadi bir tanem.
Hadi gülüm.
Uzat ellerini.
*
Aramızda yalnızca üç adım var, üç adım,
Yarım adım at yeter, vuslatına susadım.
Hâşa, zalim değilsin, mazlumların şahısın,
Ürkekliğin yüzünden hasret oldu soyadım.

Muhabbet güneşidir, yüzünün aydınlığı,
Şu zavallı yüreğim boynunun gerdanlığı.
Sensizliğe mahkûmum özgürlüğü ver artık,
Kalmasın boşa geçen zamanın pişmanlığı.
*
Ah be, gül kokulum,
Ah be, beste seslim.
Duygu yatağımda hastan oldum.
Çaresiz dertlerimin dermanı sensin.
Hasret sehpasındayım.
Saçların boynumda urgan.
Katlimin fermanı da sensin.
Ya al beni yanına,
Ya da gel bana.
Sığındım insafına bir tanem.
Melekler yüce,
Meleklerin dilleri tek hece.
Utandırma onları.
Selamlarımı söyle.
Duygularımın sırrına ersin,
Seni bana versinler gülüm.
Seni bana versinler.
Kaderimiz yazılmış, elimden kaçamazsın,
Benden başka bahçede goncanı açamazsın.
Karşında diz çökerek uzattım ellerimi,
Ak güvercin misali çırpınıp uçamazsın

Gülümse de umudun sefasını süreyim,
Yollarına duygumun güllerini sereyim.
Yarım adım at yeter, başka bir şey istemem,
Ömür boyu gönlünün gizlerine ereyim.
*
Tanrım senin için yaratmış beni,
Seni sevmek için varım âlemde.
Nefesin bahar rüzgârım,

Yarım diye almazlar, gel de beni tamamla,
Sevdalar ülkesine girelim ihtişamla.
Sen ecem ol ben şahın, benim olsun günahın,
Küskünlüğü bırakıp barışalım yaşamla.

Mehmet NACAR
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RUHUM HÜZÜNDÜR BENİM

Önceliği beyaza vermişlerdi."

// Bu gece çok ağır olmasaydı keşke
Ölümüm erken gelmeseydi keşke//

Mintanıma kan damlarken
Aha tam şuramda
Yani sol yanımda
Bir yürek yangını
Gece çökünce şehre, hüznün ıslığı başlar
Solumda ki yumruğun, izi duruyor hâlâ
Hasret ikindisinde, kalbime batar taşlar
Yokluğunun kederi, gönlü yoruyor hâlâ

Bu ağır gecede taş bile çıkmaz sabaha
Sonsuz beyazlığın bir köşesinde
Tümsekler çoğalır günden güne
Tiril tiril rüzgârlarla bulutlar gelir allı morlu
Efkârlı şarkılarla, hüzünlendim bu gece
İnceden yağan yağmur, seni anlattı bana
iki damla yaş aktı, dedim bu bir bilmece
Sonsuzluğun öncesi, nasıl kıydın bu cana

Pencereden baktım şehrin ışıkları
Öflez öflez yanıyor
İhtiyarlar abdestlerini almış camiye gidiyor
Caminin minaresinde imam ışığı yakmış
Ezan okumaya hazırlanıyor
Dedim demek ki sabah oluyor
Havada tan yeri ağarıyor

Dağlara düşer mor salkımlı bir yalnızlık
Kurumuş bahçenin ortasında
Kaldım yapayalnız düşlerimle

Eski bir kavim geleneği gibi gömülmek istemiştim
Ama nasıl
Hadi beni alırda tabutlar
Ya dizelerimi nasıl sığdıracaklar
En acısı o mezarlar almaz ki
İçimde kopan buhranları

Sular çekilir ağaçların diplerinden
Apansız bir ölüm başlar çölün ortasında
Sana veda busesini verirken dedim ki
Bak bu yeşildir renklerin en güzeli
Bak bu mavidir renklerin en candanı
Bak bu al dır kanımın rengi
Bunu da alırsan çekilir gider can özüm
Düşer bedenim yere apansız gelir güzüm

Sen ki rahat uykunda
Duymazsın kalbimdeki çığlığı
Kopan fırtınayı hissetmezsin
Bir yalnızlık çöker
Ruhumun derinliklerine
Ve haykırırım ağaran tana
Ruhum hüzündür benim

Yüreğim kurumasın sensiz çöl olmasın yaz,
Gönlümün pınarında durmadan çalsın o saz,
Ne güzeldi hatıran tenimde bitmesin haz,
Sonsuzluğun öncesi, nasıl kıydın bu cana
Gelmişim bir uçurumun başına
İleri gitsem karanlık geri dönsem yalnızlık
Sağım Solum Kör karanlık

Bir serçe kuşudur yüreğim
Atmacaların av sahasında
Çaresiz çırpınan bir serçe kuşu

//Uçmak isterdim buradan karşı tepeye
Şafağın şatafatlı rengi ile son tepeye//

Sırt çantasını hazırlasam
Vurup kendimi köhne ışıkları yanan
Bu şehirden nerelere gitsem
Bırakmaz ki peşimi anılar
Hepsi dolmuşlar sırt çantama birer birer

Gecenin içinde adımladığım yollar
Sabah bakınca gördüm ki kirletilmiş
Geride kalmış düşlerim yapayalnız
Anılarım iğfal edilmiş, kirletilmiş

Haziran sıcağında, derinden üşüyorum
Ruhumda bir çöküntü, uçurumdan düşüyorum
Virane düşlerimle, sonsuza koşuyorum
Gözlerimin pınarı, kuruyor hâlâ
Sonsuzluğun öncesi, nasıl kıydın bu cana

Cenaze alayım geçecek belki de bu sokaklardan
Yağmur hüzünlü damlalarını dökerken
Bir ıslık çalacak ardımdan Hüma kuşu
Garip bir yalnızlık çökecek sokaklara
Ve tabutumu taşıyanların sayısı
Mezarlığa varana kadar adım adım azalacak

Yıldızlar aya bakar, kavuşamaz bir türlü
Ruhum hüzündür benim avunamaz bir türlü

Uyandım gece yarısı soğuk terler içinde
Anılarım serpilmişti garipçe yerlere
Sessiz çığlıkta yüreğimin pınarı kanarken
Renkler solmuştu
Şairin dediği gibi "bütün renkler kirleniyordu

Coşkun MUTLU
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GİT GÜLE GÜLE

DALDIM DÜŞÜNE HER GECE

Unut beni sevgili, sana göre değilim
Günahımla baş başa garipçe bir sefilim.
Aşkımın zehriyle hoş, kıvranır ağzım, dilim.
.......Ruhumda uçurumlar, mayınlara basmışım,
.......Girdap girdap takvimde, hayatla savaşmışım.

Fani dünyanın sevdası soldurur bizi hey gül.
Kân-i ukbanın deryası boğdurur bizi ey gül.
Mani gayyanın akması bozdurur bize rey gül.
Ey nefs-i gülüm!
Bakma, faniye bakma.
Yan ki ol külüm
Fani gönüle akma.
Bil, sonsuz ölüm,
Faniye bağır yakma.

Sana “Haydi git! Git güle güle! ” derken
Bil ki, bil ey sevdalım:
Sanmadım aşkı oyun,
Ve şımarık züppelerden olmadım.
Satmadım, aldatmadım hiç kimseyi,
Bir yanlış da yapmadım, tek Allah’ın kuluna…

Anî bakmanın şaşması dondurur bizi ey gül.
Sani Rahmanın bakması oldurur bizi key gül.
Bani sultanın fetvası koydurur bize pey gül.

Oysa,
Ruhumdan aşk meşk taşar, yüreğim dupduru su
Bir katre aşk dilendim, topu topu hepsi bu.
Düşünme bitti rüya, yakalanmaz ki ahu.
......Yıldızlar karanlıkta, görünmüyor son ışık
......Bu sevda döngüsünde olmuşum meczup aşık

Şaşma bakarken,
Bak dondurma gönülü.
Rahman bakarken
Susturma ol bülbülü,
Gönlün yanarken
Soldurma gonca gülü.

Duydum ki, kötüye çıkmış adım.
Serseri değilim, kazanova da,
Yalanım yok, aslım işte burada!
İddia eden varsa, karşıma çıksın haydi!
Ciddiyetsizlik, riya, hiç yakışmaz şanıma.
Haramzade bahçelerden uzak durdum,
Dokunmadım yad-yaban kapıların tokmağına
Kendi çilemin ateşiyle
Yandım, tüttüm kavruldum.

Şani esmanın sarması coşturur bizi ey gül.
Gani Rahmanın sevdası doldurur bizi mey gül.
Can’i sevdanın yakması oldurur bizi mey’ gül.
Attın içine
Aşkı kalbimin nice.
Taktın peşine
Sevdanın, hem delice.
Koştum döşüne,
Vuslata pervanece.
Daldım düşüne
Nur cemalin her gece…

Bitsin diye uykularımı kaçıran bu trajedi
İçimde duran duygu takvimini tatile çıkartacağım,
Aşkımı vereceğim rüzgarın yüreğine,
Mantığımı miras bırakacağım
Zaman denen ölçünün ellerine...
Son hediyem olsun,
Veda yağmurunda ıslanmış gül kurusu son
busem...
Ve yakana kırmızı bir karanfil...
“Haydi canım, git güle güle!
Yolun açık,
Bahtın ak olsun...”

Sözlük:
Rey: Görme, düşünce.
Key: Çöl.
Pey: Peşin ödenen ücret.
Mey’: Eriyip akma.
Ali OSKAN

Vecdi Murat SOYDAN
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ÇOBAN DEDE KÖPRÜSÜ EFSÂNESİ

İçinde kendi adını taşıyan dağların kuzeyine
bakan yamacında

Dilden dile dolaşan
İlden ile ulaşan
Çoban Dede’yi bir de
Benden dinleyin

Çok uzun yıllar önce
Bir çoban varmış
Çobanın sürüsüne
Bir ejderha dadanmış

Farklı farklı yörede
Farklı birer efsâne
Çoban Dede adıyla
Sürer gider kaç sene

Her gün bir kaç koyununu yermiş
Çoban baş edemeyeceğini anlayınca
Allah'a dua etmiş
''Ejderhayı taş kes, koçumu kurban
vereyim''demiş

Bir de Çoban Dede köprüsü
Tarihin en tanığı
İlhanlı Hükümdarı Gazan Han’dan hatıra
Karga pazarı dağları ile Aras Nehri’nin
Birleştiği noktada korurken görkemini
Dayanır onca asrın boranına kışına
Nice nice âfete, nice nice hırsıza
Yenilmemiş ayakta
Fakat çok yıpranmıştır yorgun düşen pehlivan
Hemen işe koyulur işinin ehli olan
Horasan harcı ile andezit taşından
Giydirirler tacını

Dileği kabul olmuş
Lakin sözde durmamış
Sanmış Hakk’ı kandırır
Koçu kurban vermemiş
Sürüsüyle birlikte
Çoban ve ejderha oracıkta taş olmuş.
Çoban taş kesilmeden önce
Asasını suyun kenarına dikmiş
Sonraları bu değnek yeşerip kavak olmuş.
Nice kökler salarak her kökten bir kavak vermiş

Farklı farklı efsâne
Farklı farklı söylence
Köprüye isim olan
Bir gârip Çoban Dede

O gün bu gündür
Çoban Dede’ye giderler ziyarete
Kuraklık olduğunda
Ekinler solduğunda
Oradaki sudan abdest alıp
İki rekat namaz kılıp kurban kesince
Yüce Yaradan yağdırırmış bereket

Köprüköy ilçesinin Emrekom köyünde
Halk efsaneyi şöyle anlatır :
Yavuz Sultan Selim giderken İran seferine
Köydeki sudan geçemez ordusu
Emir verir Padişah, “köprü yapın!” der neferine
Ama ne mümkün tutturamazlar temelini
Ne yapsalar nafile, köprü ayağı tutmaz
Çoban Dede görünce askerin bu halini
Yanlarına gider ve der ki
''Şimdi asamı atacağım nereye düşerse atın
köprünün temelini''
Ve atar asasını Allah’ın ermiş kulu
Erler temeli atar ve temel tutar
Velâkin Çoban Dede sır olup kayıplara karışmış
yok olmuştur
Köprü yapılır ve neferler geçer sudan

Şu anda çobana, sürüye ve ejderhaya benzeyen
Taşlar vardır orada.
Nermin TERZİ

Dedik ya farkı farklı efsâne
Farklı farklı söylence
Yine aynı efsâne şöyle anlatılmaktadır
Dadaşlar diyarının Dumlu bucağının
Köse Mehmet köyü sınırlarında
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İyiyi ve kötüyü ayırabileyim diye,
Şuur da vermiş.

EYYÛB OLMAK

Tüm yarattıkarından üstün kılmış, yer yüzünün halifesi kılmış.

Her seher vaktinde, öten kuşlarla
Yönelir duaya, figan ederim,
Gözlerimi yakıp tüten yaşlarla;
Halimi Mevlâ’ya beyan ederim.

'Kulum' demiş.
Anladın mı şimdi?
Eyyûb olmamı neden istemiyor, niye seni bana kıştırtıp

Kendisine tabi etmeye çalışıyor.
Anladın belli, başın önünde.

'Eyyûb Olmak' yazısını
Daha dün okumuştum.
Sabrın, Allah'a teslimiyet olduğunu,
Kanaatin ve şükrün nimetlerini,
Mahşerdeki mükâfatını...
Yakın eyy ömrüm.
Vuslat yakın,
Say ki gün o gün! ..

Etemî'yim benle işin kalmadı,
Nefsim boyun büküp esir olmadı.
Boşa kurşun sıktın, hedef bulmadı,
Felâk, Nâs'la seni duman ederim.
İbrahim Etem EKİNCİ

Varayım canana, olayım turâb,
Harabat ehliyle, içeyim şarab,
'Günahına şahit tutma' dedi Râb;
Lâkin aciz kulum, ayan ederim.
Nerde Eyyûb olmak, nerde katlanmak;
Onca derde kedere.
Yapabilir misin eyy nefsim?

DÜŞÜNCEYE DALMIŞTIM
Düşünceye dalmıştım, gecenin yarısında
Daldım olduğum yerde, efkar deryalarına
Acaba ne var diye gafdağı gerisinde
Binbir türlü vehimler kattım hülyalarıma...
Hülyalarıma baktım,
......İpe sapa gelmez ki.
..........İrkilip oturmuşum
............Bir sigara yak dedim
İs, sis, his, bir arada duygular alabora
O an kendi kendime haline bir bak dedim...

Ya kör şeytan, ya nefis bırakır mı seni sanıyorsun,

Vaz geçer mi düşer mi yakandan, geliyor seninle;
Gittiğin her yere.
Es-Sabur esmânı,Tevvab'la andım,
Er-Rahman Afüvv'le affa boyandım.
El-Muksit'e gittim, Hakka dayandım,
Elest-ü Bezm'inden iman ederim.

Ne idim de ne oldum, ne umdum ne bulmuşum
Şu gurbet diyarında elim koynumda kalmış
Daha dün çocuk geldim şimdi dede olmuşum,
Anladım ki şu gurbet benden çok şeyler almış
Almış da;
Muflisten beter oldum,
.......Kaybolup heder oldum..
............Bir de dönüp baktım ki,
................Sonsuza gider oldum
Kuru bir yaprak gibi, savrulup uçuyorum
Bir can o da emanet verip de göçüyorum...

Şimdi söyle eyy nefsim; Eyyûb olmak zor mu yine?

Bırakmıyor ki lâin bir saniye
Bir dakika rahat vermiyor.
Firavun olmadı diyor, Firavun olmadın ki rahat bıraksın,

Senden vaz geçsin...

Firavun olmak mı? ..Haşa! Sümme haşa!
Ben sana Eyyûb diyorum,
Sen Firavun diyorsun, Nemrut diyorsun.
Ebû Bekir, Osman diyorum.
Ebû Cehil, Ebû Leheb diyorsun.
Veysel, Bilâl diyorum. Nemrutlardan, bahsediyorsun,

Iş işten geçti artık, geriye dönüş muhal
Seher vakti sanırken çoktan şak atmıştı
Hayra alamet değil,
........ Acep doğal mı bu hal?
..........Güneş batıdan doğmuş,
..............Sabahı bekliyorken
Akşama girmiş oldum, işte benim hikayem
Çektim bir nefes daha yüreğim tekliyorken
Batan balık yan gider efkar deryalarında...
Mikdat BAL

Çan... Çan... Çan...
Sus artık sus Ta-Ha sûresin gördüm,
Es-Sâffât okudum, iradem ördüm.
Fatiha'nın izin, Yâsin'de sürdüm,
Rabbim'den mağfiret, güman ederim.
Git işine hadi git, şeytan senin aklını çelmiş
Ben seni ıslah etmesini bilirim.
İrade vermiş Rabbim.
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ÇANAKKALE
Bu ülkemiz doydu kana şehidim
Vatanın toprağı ana şehidim
Eline yakmıştım kına şehidim
Vatanın şan'ısın sen Çanakkale

SEVGİMSİN
Ey gurup vaktinin hazin güneşi
Sevdamın üstüne batma ne olur
Karşımda dururken gönlümün eşi
Derdime ayrılık katma ne olur

Çanakkale
Çanakkale olalı
görmemişti bunca şehit.
O toprak ki
kan ile sulandı
kırmızıya boyandı.
Ahmetler,Mehmetler göz bebeğimizdi.
Ey gökyüzü
Ey güneşim ayım ısıt şehitlerimi
hiç bir elem dokunmasın
Ana kucağında rahat uyusunlar

Ey sevgili;
Sevgi sözcüğünün ifadesi nedir?
Dendiğinde
Seni gösteresim geliyor.
Ben seni gelmiş geçmiş zamanlara inat
Sen yokken bile sevdim.
Boncuk gözlerinden akan yaşlarda,
Hayalime dolup taşarken sevdim seni.
Kara gecelerime inat,
Günümü aydınlatan seher vaktiydin.
Kara bulutlara inat,

Bir avuç toprağı vermem Türkiye
Bin can feda olsun güzel ülkeye
Şehide ağladık vurduk sineye
Vatanın şan'ısın sen Çanakkale

Bereketini veren yağmur damlalarında sevdim seni.

Okyanuslardaki her bir su damlası
Sevgimin ifadesidir benliğimde...
..........................Gittiğin o gün var ya
...........................Aldığın güller boynunu büktü
...........................Kalbimse yerinden sanki söküktü
............................Hasta bedenimse ezik döküktü
Med cezirler yaşadım kimi zaman
Kimi zaman hayal denizinde sarhoş oldum.
Ben seni ta ki Kal-ü belâdan beri
Ta ki karşıma çıkana kadar
Sen olduğunu bilmeden sevdim.
..............................Bil ki sevgili;
...............Gözlerin gözlerime eşsiz mührünü vurdu
...........Yaman yurdu bu gönül zamanı sana kurdu

Biz ki
bir ölür bin doğarız
Kim elini uzatsa vatanıma
bir kaşık suda boğarız
MEVLÜDE DEMİR

Gülten ERTÜRK
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SOR BENİ
SENSİZ GÜZ

Her sensizlikte
..Yüreğimi
...Deldi göz yaşlarım
....Her umut bakışında
.....Önüme düştü bakışlarım

Bir gecenin narında yanarken ben
Düşlerimin harında pişersin sen
Yüreğinin karında donarken ben
Masalın ortasına düşersin sen

Yarim gönül bahçem güllerden bağdı
Sana vurulduğum gencecik çağdı
Sen beni unuttun başa kar yağdı
Gelmedin sevdiğim harabeyim ben

Söyleme mısralarındaki
can acıtan gerçeği...
ben susmayı, sana yazarken öğrendim
sen diye diye yürüdüğüm nesrimden
nazıma yol bulup kendime geldim...
Dinmeyen fırtınada savrulan ben
Zemherinin bağrında bahardın sen
Matemin siyahında karardım ben
Gecelerce ışıkta tutandın sen
Alnıma dökülen perçemin ucunda ayrılığın çanları...
uzat parmaklarına dolansın ıslak sedaları
aklımdan geçen her dileğin bir yanı sana
senli günlerin en başına çıkıyor...
ve ben renkleri karanlığa kadem basmış
zalimin gölgesinde alıyorum soluğu

..SORMA beni sırlara
....Sorma beni
......Çiçek açmış kırlara
........Gönül baharlarımda
.........Çiçekler açmadı ki
...........Kış yaşadım hep
..SOR beni acılarıma
...Sessiz feryatlarıma
.....Bitmeyen umutlarıma
.......Bu zemheride
........Yürek yangınlarıma

Olmayan bir firakın ucunda ben
Gelmeyecek visalin ümidi sen
Tutmadığın ellerin karası ben
Sarmadığın yüreğin yarası sen

Hayalin özümde kaldı gitmiyor
Yüreğim yırtık yar yama tutmuyor
İflah olmam artık hasret bitmiyor
Gelmedin sevdiğim harabeyim ben

Ekimin kızılı düşüyor bak omuzlarımdan aşağı
başımda dolanan çığlığı kendinden garip kuşların
kanadından sarkıyor hüsranım
.......sensiz başlayan güzümün
sen tarafı yanıyor penceremde........

.......Şarkılarımı artık
.Hasret şarkılarından seçiyorum
.Adı hasret değilse geçiyorum
.Akan göz yaşlarıma sor beni
.Nasıl beklermiş insan
...........Sevdiğini
.Her bekleyişte gelmeyeni
.Kahrımdan ölürsem bir gün

sensiz yaşadığım bir ekim daha bitiyor
sahi biz senle hiç ekimde nefes aldık mı?

Meltem ARAS

..........SOR
............BENİ
Fatma KALKAN
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İZLERİN GÜCÜ
Dokundu yüreğe aklımı çeldi
Çok uzak yerlerden yüreğe geldi
Bu nasıl iştir ki sanki bir eldi
Adımı unutup giden sevgili

AH BİR GELSEN! ...
Ne vakit güllerin dalına baksam;
Ne vakit yanağın alına baksam;
Razıyım bir ömür kulun olmaya;
Ne olur gözünden kalbine aksam….
...............Arzuma arzuhal isteme gönül
................Kalemim yüreğimin divitine batırır
..........Gözyaşıdır satır satır taşınan sevdamızda
..........Her bakış alıp götürür beni
...............Yüreğinin gecelerine
.................Hüküm verir neylersin
Sevdamın şu öksüz hecelerine….

Mazinin tozlu yapraklarına
Bakıp da andım yar seni derinden
Unuturum sandımdı inan adını
Olmadı, silinmezmiş yürekten adın
Sen uzaklaşsan da benden adım adım.
Boş verdim ben artık yalan sözlere,
Gençlikmiş dedim de boynumu büktüm.
Şimdi geçen yıllar önümde bir dağ,
Görmeyi dilemez gözüm seni bil ama...
Uçarı yüreğim sana meyilli
Çıkar da sözümden, dinlemez beni
Korkarım pervane olur hep sana.
Sakın gelmeyesin bu diyarlara
Çekemem aynı acıyı bir daha.

Geliver başımın dumanlı dağı;
Seninle şenlensin bahçesi, bağı;
Zaman bu su gibi akıp gidiyor;
Elimden akıyor şu gençlik çağı…
............Resimler…
............Sararmış-solmuş resimler
............Duvarda asılı duran bu boş çerçeve
............Ne zaman çalsam kapıyı
............Sensizlik açar
Ve hüzün dolar sensiz bu eve…

SERAP HOCA

Haber ver matemim huzura ersin;
Yoluna mor sümbül gülleri dersin;
Ne olur ne olmaz diyerek bakma;
Sen benim kalbimde damlayan tersin…
...............Sevda,
...............Cehennem narına düşse de
...............Ezberlemiş bir kere dilim adını
...............Tövbeler tövbesi unutamaz
Ve seven yese de en ağır şamarı sevdiğinden
Sözünden dönmez…
.........Bu ateş yüzyılların narını taşır yüreğinde
Ha deyince sönmez….
Ali ALTINLI
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AŞKLARIN ANASI ANADOLU’M
Doğar doğmaz anamdan tutuldum sana
Ey yeryüzünün şahı! Kulak ver bana!
Ayrı düştüm ya senden! Huzur yok cana
Ağlarım yanarım hep! can Anadolu'm

GÜNÜM SEN HAFTAM SENSİN
“simsiyah sayfada bembeyaz bir yazıyla;
devirin sandalyeleri
ve konsül artık dağılsın
isevi bir çarmıhta
kanım toprağa sağılsın
…ben yüreğine işlediğim
delillerle dirileceğim
gülizâr
huyum kurusun
hep vuruşarak göğe çekileceğim”

…Buralar başka!
….Akşam soluğu düştü mü?
……İner perdeler ardı sıra, ışıklar söner
.……Dellenir işte o zaman benliğim;
………Uyku durak bende ne gezer?
………..Sokaklarda desen tık yok
…………Görünmez ruhlar gezer
…………..Zihnimde baş edemediğim hasret
…………….Başım yastık ister
…………Rüyamsın emelimsin şanım Anadolu’m

habîde resim olur bir heykel kırık dökük
gamlara gizlenirken en mahrem serpintiler
tenhalar girdabında bir lahza omuz çökük
dil bağlı ey gülizâr sebebeyn fecri diler

Meyve sebze dopdolu kokusu olmaz
Çoluk çocuk çalışır cepleri dolmaz
Ey cennetin köşesi! Aşkın hiç solmaz
Sen başımın tacısın can Anadolu’m

yayılır karanlığa geceler arsız arsız
gölgende alnım yanar kor iner şehre birden
kim kalır sokaklarda başıboş yapayalnız
bilmezler çekilirken usulca yalın perden

…Zihnim şaşkın, bedenim yasta!
……İşimde aşımda seni sayıklar özüm
…….Yemyeşil olsa da ovası, dağı, bayırı
……….Yaz kış demez sanadır sözüm
………..Aklımdan fikrimden bir türlü çıkmaz
…………..Yoksulu yaşlısı hastası anası kızı
…………...Çekmeyen bilmez! yamandır közüm
…Yer gök ve bu eller bir de görünmeyenler şahit!
….Varsıllara allı pullu mektubum var iki gözüm
….Turnamsın, angutumsun kanım Anadolu’m

ürperir gonca bir gül görümü gönül şahit
görümü göz aydını aşkınla düğüm düğüm
bir tövbe sonrasına dönüşür bütün muhit
azatlık türküsüdür kokuna büründüğüm
gülizâr ey sevgili aşkındır doğan güneş
her sabah üflediğin o kutsal asrî miras
aşkındır damar damar göğsüme ağan güneş
ruhumu ışıtırken rengârenk bir ihtiras

Büyüklere sözüm var görsünler bizi
Dinlesinler gurbeti dert dizi dizi
Sevilelim sevelim birbirimizi
Kolumsun kanadımsın can Anadolu’m

gülizâr bilemezsin hakikat yaftam sensin
nefesin râh-ı kerem günüm sen haftam sensin

…Gecem kara gündüzüm kapkara!
……Uslanmaz benim delinin delisi gönlüm
………Nürnberg’ten Ankara’ya vekilim Bakanlara

Hakan İlhan KURT

Saysam döksem upuzun mektup yazsam canözüm

Kulak veren olur mu gönülgözüm?
Gözyaşından inciler dizip sunsam onlara
Yunus’umun aşkını, Mevlana’mın gönlünü assam boynuma

……. Soranımız sayanımız olur mu Anavatan’da?
………...Yüreğimde Everes’ten ötede sızım var
…...Bağımsın otağımsın canözümsün Anadolu’m
Şükran GÜNAY
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ÇANAKKALE’DE BULUŞMAM VAR

ÇANAKKALELİ HÜRRİYET
1.
Her ayrı mum güneş yumağı olur birleşince
Peşinden ay dolanır, gün merhametle ışıyınca.

Sana güller getirdim,
Şehirlerin efendisi.
Kan renginde mi açar
Dağlarında kırkikindisi?
Aşk seyitmiş meğer seyit aşkın kendisi
Ferhat’ın dağları deldiğine yanarım.

Bir vesile sadece, ışık nedir, mum nedir?
Çanakkale geçilmez, silah nedir, top nedir.

Arzına erince murada vardım.
Kınamı Ege’nin suyuyla kardım.
Simli bohçalara toprağın sardım.
Atadan yadigâr sandığım sensin.

Ölüm ile sınanmaz, harp, kavga veya işkence
Önü kesik bir ırmak, akar derin ve taşkınca.

Sana ak güvercin getirdim.
Semanda saklasan onu.
Serçeler şahin olur elbet vatansa konu.
Geçilmedin geçilmezsin yok sonu.
Hiç mi düşünmedi fikir yoksunu;
Fakirin onca yoldan geldiğine yanarım

Sustu yerde toprak, çınlar sükûnetle gökte ay
Geldi reva haktan ulur çakallara bitti pay.

Ne anılar kaldı nede resimler o günlerden
Ne feryatlar vardı nede figan o günlerden.

2.
1915, bir asır kadar zaman geçmiş
Gelibolu’da yaz mevsimi
Olabildiğine sessiz, nemli rüzgârın esintisi
Kuşlar ve böcekler hariç.

Sırtlarına ateş yağmaya görsün.
Gül çiçek boynunu eğmeye görsün.
Bir düşman çizmesi değmeye görsün.
Yandığım yandığım yandığım sensin.
Sen kalk demir zırhlara bürün.
Ve sen kalk kutlu toprağımda bir hayalet gibi görün.
Sen kalk alevler kus Mecidiye’ye
Ve teşekkür bile edemeden,
Suratında patlayan;
Seyitten gelen hediyeye...
Kara bulutlarla arzımı kirlettiğine;
Maviden deryamı deldiğine yanarım.

Gök ve deniz mavi maviyi seveli,
Bu denizden gülle semadan yağalı
Truva, namert atıyla esir düşeli
Yer ağlar, gök ağlar yaş böyle masmavi.
Zaman, anlamı olmayandır bu tepelerde
Burada öfke, burada sevinç,
coşku ve hüzün
boyanır her zerre, elin yüzün
Duygu, toprakta dehlizler içinde
üç yüz spartalı’nın öyküsü gibi yiğit
ama hazin.

Aşk bini bir ile dize getiren.
Sen beni bir kutlu gize götüren.
Türküler yaktığım o kara tren;
Ansız sefer edip bindiğim sensin
Sana Seyitler getirdim...
Seni sırtlanacak seyitler.
Ne desem kifayetsiz,
Ne desem eksik,
Seni mi anlatacak beyitler?
Sende bir ünlem olsun;
Koynunda sakladığın şehitler...
Düşman bu,
Seni bir nokta bildiğine yanarım.
Sanadır selamım sana sevdalım.
Mavi deryalarda suna sevdalım.
Koynunda yer var mı bana sevdalım.
Canımı canına sunduğum sensin.

Geçişen vakti ölçmek;
vakit ve yaşam için
ayrı ayrı kuşkular uyandırırken
farkında olunamayan bir mucize
geçmişi ve geleceği duyumsayabilmek.
Güneşbatarken, hala bir endişe ile
yavaşça yumar gibi gözlerini
matem ve
saygı ile
örterek kapatır, karanlığın perdesini.
Koşamazsın, fakat içinden koşmak gelir.
Belki özgür adımlarınla çiğnenen toprak!
Senin hürriyetin uğruna ölenin, etidir.

İBRAHİM ŞAŞMA
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Ayaklarının altındaki toprak!
Bir kızılca kıyametin türabı
tanık ve neferidir.

Belki gelmişti, duramaz evde tek başına
Gölgeler, uzak, yâri benzetiyordu bazen.
Kruvazörler geliyordu, telaş ile
Aklı sıra yarıp geçeceklerdi de Çanakkale’yi
İstanbul’da ince belli bardaktan isteyeceklerdi
İngiliz çayını.
Ve belki Anadolu’ydu sonraki mandater’in
hasta kölesi.

Etrafı duvarlar, tellerle örülü ulusların
meydanlarda ve hapislerde
kamplarda ve zindanlarda
koldan ayağa zincir,
başında kara çuval ve bilmem nesi
binlerce savaşta, tane tane
yüzyılarca ölmektense
zinciri kola değil
darağcında, boynuna takanındır.

Kruvazörler geliyordu Gelibolu Yarımadası’na
beş ayrı yerden
dağılarak.
Her bir gülle
bir candı,
bir kandı
aman eden,
Çığlıktı
kendinden gayrisine.

Bu inançla senin atan
haykırarak esarete
koşa koşa,
öleme gitmiştir.
Bedeli kanla ödenen
bu miras,
Hürriyetindir.

Her bir gülle
paylaşılan bir parça ekmekti,
Sona eren
namustu, memleketti
ya kalacak,
ya bitecekti.

3.
Dünyanın dört kıtasından akın akın
Kruvazörler geliyordu,
sanki ekmek kırıntılarına üşüşen kuşlar gibi,
bir menafi birleşerek.
Kruvazörler geliyordu, yataklarında torpidoları
topları ile
bir seher vakti.

Köksal KIRLIOĞLU

Ambarlar dolusu insan, kimi tutsak, kimi köle
Acaba, seyir nereyeydi böyle
Ne uğruna ölecekler bunu bilmeseler bile
Eğlence sanıp, savaş’a geldiler.
Açıldı kapakları ambarların, iterek indirdiler
Kurban edilecek koyun edasında saldırdılar
Gürlüyordu gök kubbe, ne sur nede şimşek
Yağmur, dolu değil gökten yağan kol, bacak
Korku değil iman bu yürekleri çarptıran güç
Korumalıydı memleketi, bu ne kindir, nede öç.
Deniz değildi artık, kan boyanmıştı derya
Kan boyandı mavi, betona büründü kum.
4.
Sersefil kalmış uymamışlardı geceden
Bir karaltıya takılıyor yorgun gözleri
Ay aydınlığın, kayalara yansıyan gölgesi
İzbeye yatan, dostu benzetiyordu bazen.
Gel dese gelirdi hiç kuşku yok, peşi sıra
Ölmekte vardı, öldürmekte arka sıra
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İKİ YABANCI
DERTLEŞME
Gecenin sabaha değdiği yerde,
Dans eder semada iki yabancı…

Ben yine dertlendim be Karadeniz

Birbirlerinden başka
Herkese yabancı
İki yürek,
Her sabah
En tenha dertlerine ederken tiryak
Gözyaşlarını,
Şahit kabul etmez bir bilişle
Ve bir yanışla ki
Fecirler derde ortak
Huzur iklimine bir sefer kılıp
Bir sonraki vuslata eylerler ikrar.

Sen bana aldırma ey koca şair
Kayayla derdimiz çok eski bizim
Her dalga okşama sevdaya dair
Olur mu tek aşkım kumlara sözüm

Ben yine dertleşmeye geldim seninle
Görürüm kızgınsın, kırgınsın, dalgalısın,
Yine asabisin her zaman ki gibi
Hangi fırtınaya kızdın, hangi rüzgâra darıldın
Yoksa yüreğinden serçeni mi kaçırdın
Belki hiç suçu yok dövdüğün kayaların
Ya da yıktığın kumdan kalelerin

Karadeniz, dert ortağım, sırdaşım
Bu gün yine yalnızlığın karanlığındayım
Gece soğuk gündüz çıplak yarınlar puslu
Ürkek bir serçe dönüp durur başımda
Konuverdi, giriverdi en sevdalı yerime
Üşümüş aşksız bir hayatın ayazlarında
Buz sıcaklığında donuvermiş yüreği
Aldım bağrıma bastım, sevdim, okşadım
Isındıkça titredi, sevdikçe ürktü, ürktükçe kaçtı
Her kaçışta yüreğime tarifsiz hüzün saçtı

Hayal ülkesinde bu iki yürek,
Vecd ile her sabah visale erer.
Değince bakışlar hummalı, ürkek
Ayrılık ateşi kavrulur gider.
Gözlerden gönüle akan yollarda,
Semaya yükselir bu iki yürek.
Aylar yıllar böyle geçer,
Sabahları bekleyerek…
Mahşere murat bırakanlar
Bilinmez gerçi ama
Öldüklerinden sonra da
Topraktan yükselirler de her gece
Yıldız olurlar semaya…

Kalbinde aşk koru varsa serçenin
Kaçsa da dönecek âşıksa sana
Yeter ki sevgiyle sarsın bedenin
Martılarla aşkım bitmez baksana
İşte böyle deniz dostum şaşkınım kederdeyim
Sen dalgalarınla vur bakalım kayalara, kumlara
Ya ben ne yapayım, ya ben kime kızayım
Serçeye mi?
……………..Gönlüme mi?
…………………………….Aşka mı?

Neva SELÇUK

Hiç kimseye kızma aşkta her şey var
Hasret çekmez isen vuslat tat vermez
Aşkı durdurur mu söyle dört duvar
Aşkın gözü kördür hiçbir şey görmez
Bilirim aşkın gözü kördür bilirim ama
Kapılmışım bu amansız fırtınalara
İBRAHİM COŞAR
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YOKLUĞUNA UYANDIM YÂR BU SABAH
BUGÜN

Yaşıyorum,
yaşamak denirse buna,
belirsiz bir zaman aralığında,
gündüz bile karanlıklarda…
seni özleyerek, seni bekleyerek
bir ömrü, bekleyerek geçirmek,
ne olduğunu,neyi beklediğini bilmeden...
..........Gidişin zulüm , bana sabret deme
..........Ayrılık acısı binmiş enseme
..........Ruhum ağır geliyor bedenime
..........Yokluğuna uyandım yar bu sabah.

Ateşlenen yüreğe bir avuç kardım
Aşılmaz dağları aştım da vardım
Şifasız hastalara umuttum, yâr’dım
Mutluluk yolcusuyum inan ki bugün
Bugün
Sensiz rüyalar
Benim kâbusum oldu
Sırtlan dişlerini gösterip
Üstüme yürüdüler acımasız
Feryâdıma yetişemedi zaman.

anladım, anlamalıydım aslında,
birden, şimşek çakması kadar zamanda,
ışığınla girdin hayatıma..
gri renklerle örülü hayatım
gök kuşağı sevinciyle geçiyor artık…
tüm şiirler seni anlatıyor
mektuplar yazıyorum hayaline
seni beklemek, hasreti yudumlamak
sensiz olmak ,çok zor...
..........Sensiz hayat zehir oldu bak şimdi
..........Varlığın canım benim nefesimdi
..........Seninle olmak rüyam hevesimdi
..........Yokluğuna uyandım yar bu sabah.

Zamansız gidişinle biterken aşkın
Ben kırgın, ben pişman, sen ise şaşkın
Yürek bir çağlayan sel gibi taşkın
Mutluluk yolcusuyum inan ki bugün
Bugün
Deniz gözlerine
Aç ve susuz yüreğim
Enginlerden havalanıp da
Kaf Dağı'nın tepesinde geziyor
Tam onikiden vuruyor hasreti zaman.
Gözlerinde unuttum, bugün kendimi
Azgın pınarlar gibi yıkıp bendimi
Arıyorum bu aşkta kendi dengimi
Mutluluk yolcusuyum inan ki bugün
Bugün
Sana susuz
Sevgine açlığımdan
Yeryüzünde hiçbir yere
Sığmadı, sığmıyor aşklarım
Beni tek dişiyle ezip geçiyor zaman.

bir gün gelecektin, sezemediğim bir anda geldin…

bundan sonrası zor ,
seni bulmuşken, sensizliği yaşamak…
su içinde susuz kalmak, ne farkı var ?
haykırıyorum, engelleri yıkarcasına,
özlüyorum…
canımı yakıyor yokluğun,
yaralı bir kuş gibiyim,kanatlarım sönük
sana uçamıyorum…
..........Ahu zarım yankılanır semada
..........Kim duyar kim ses verir bu feryada
..........Yitirdiğim sensin koca Dünyada
..........Yokluğuna uyandım yar bu sabah.

Mutsuzluğuma çare olmuyor geceler
Bembeyaz karlarla bezeli yüceler
Kara sevdadan acı çeker niceler
Mutluluk yolcusuyum inan ki bugün
Bugün
Günleri unuttum
Geceler acı ve umutsuz
Kirpiklerin delip geçerken
Dört koldan sardı beni mutsuzluk
Ve hiçbir derde deva olmadı zaman.

DİVANE /Arif BİLGİN

Birdal Can TÜFEKÇİ
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ÇOCUK…!

ŞİİR YAKAR AMA ŞAİR ÜŞÜR DAİMA

Tut elimden yeniden tut çocuk
Attığın adımlarda say ömrümü
Geçen zamana aldanma ne olur
Geldiğim diyarlarda hüzün var
Tutun da sar yaralı yüreğimi

…………“sen, neden hep yakarsın da;
…………aşk üşütür insanı
…………oysa senin, sudan ılık yüreğinde
…………çözünmek isterdim ben
……ay durusu bir şey kalsın isterdim ardın sıra”
Dalga dalga kabarmaz aşk yürekte
Sözcükler zamansız çoşar daima.
Şiir yakar ama şair dediğin
Aşkın ateşinde üşür daima.
…………kanatsız kuş misali uçmak isterdim oysa
…………kollarında
…………tek dileğimsin
…………beni sensiz bırakma!
Külleri savrulur, yıkamaz cebir
Pranga vurulmaz kavuşmaz zincir
Zamansız amansız üşürken şair
Aşkın ateşinde pişer daima
…………aşk şairi ısıtmıyor
…………mısralar beni anlatmıyor neden sevdiğim
…………mutluluk bakmıyor yüzüme
…………varlığında üşüyorum
…………yokluğunu düşünürken bile
Saatler vurunca gece üç çeyrek
Hüzünleri çoşar başına buyruk
Dünya güzelisin “Gülüm” diyerek
Yarayı şiirle deşer daima
…………“Unutma beni” dedin dün gece
…………nasıl unuturum seni sevdam
…………yol arkadaşım,
…………“baharım ol” dedim
…………şimdi güzümsün.
Esaslı aşkında saklanır yara
Gülüşünü asıp kara duvara
Sevdanın gözleri, yanan sigara
Dumanında sürgün yaşar daima
…………başka sevdaları gözüm görmez benim
…………bir daha sevemem kimseyi
…………söyle sevdiğim
……Şiir yakarken beni şair neden üşür sevdiğim
Aşk üst üste olmuş yürekte yama
Derd içinde yaşar şaire kanma
“Seni Seviyorum” diyemez ama
Alevden surları aşar daima
Bir yel alır sevgi denen her şeyi
Neylesin şişeyi kadehi meyi
Gündüz uykusunda, içip badeyi
Sensiz geçen ömre şaşar daima

Umutlar yarına erteli
Düşlerim artık yok
Gün doğmuyor sabahlarıma
Gıpta ediyor kader
Küskün gece
Güneşe sevdalı
Seherde yeller yok artık
Nazlı esen hani sabah yelleri
Takmıyor sokak taşları merhabayı
Akmıyor yollar giden gelen yolculara
Ve bakmıyor birbirine insanlar
Mutlu sabah aydınlığında
Sıcak yaz akşamlarda
Kollarım yükünü taşıyamaz oldu
Sen gelsen son bir defa
Yeniden doğsan
Ve biz başlasak saymaya
Hayatı çizsek minik avuçlarında
Cam gözlerinden inmeden aksa mutluluk
Ve gelsek yeniden yeni dünyaya
Oğula kıza can katsa bu hayat
Doğsak mutlu bir dünyaya
Ve ben aşık olsam bir komşu kızına
Sevdama sahip çıksam
Ve gün karşılarken geceyi güneşin aşkı yaksa ayı
Denizler o kadar mavi
Gökyüzü o kadar aydınlık olsa
Sevgi yenide ısıtsa doğarken dünyamıza
Sen uçurtmaları salıversen göğe çocuk
Ben sana dünyayı ödül verebilsem
Bir pazartesi sabahı başlasak
Saymaya arta kalan mutlu günlerden
Sen büyürken ellerimde
Sana hep mutlu günler çizsem
Nerelerdesin desem sen oyun oynarken
Gel çocuk mutluluk zamanı
Haydi şimdi gel desem
Feriha CEYLAN

İbrahim İMER
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ADI YOK

EKSİLMİYOR HASRETİM

Adı yok sevdalara esir ettim ben seni
Kırdım pencereleri, solarken can çiçeğim
Nice zulümler ettim, sormadan hatırını
Biliyorum suçumu, affeyle ey yüreğim

yorgunluğunda gece
duldasında yüreğim
düşümde küldü ece
sevdasında esridim

Sana
Sormadan sana
Sessizce verdim seni ona
Söyle be yüreğim söyle
Sevgi her zaman acı mı verir insana
Şimdi çok yaralı ve acı çekiyorsun
Suçumu biliyorum..
Özür diliyorum..

yük
taşır
omzumda
türkü dolu
ayrılık dolu
bir adım gitmeden
düşüm daha bitmeden
sensizliğindeyim hâlâ
senden kendimi atamadım
sözün yüreğime katamadım
sakin sessiz düşün ortasındayım
deve kuşunun yumurtasındayım
diken olup ta hiç batamadım
kol yastığında yatamadım
sensizliğim sürüp gider
düşüme düşerim hep
bir arpa boyunda
ayrılık dolu
türkü dolu
geceler
boyu
sen

Anla be yüreğim ne olur anla
En büyük şahidim sensin aşkıma
Ölümüne sevdim biliyorsun
Benimle yaşadın sende sevgimi
Bunlar değildi, hâyâlim, düşüm
Bu nedenle buruk
Bu nedenle bulut bulut gülüşüm.
Şimdi çok yaralısın, acılar içindesin
Geçip giden seneler, üstüne üstlük ben de
Bırakmadık baharı, umut kalmadı sende
Biliyorum suçumu, affeyle ey yüreğim.
Hayatın kanunu olsa gerek
Gözyaşlarımla geri döndüm sana
Çok üzdüm yaraladım seni
Yinede sarıldın terk etmedin beni,
Tutuyorsun yine sıkıca elimi
Sarıyorsun yaramı
Hafifletmek için acımı
Çırpınıp duruyorsun gündüz gece,
Sana söz veriyorum..
Asla vermeyeceğim
Bir daha seni kimseye…

diyerek
çığlığımda sustum
içimde acılarım çoğaldı
gecelerin karanlığında saklı hüznüm
acıyan yaralarımı kapadım kabuğuna susup
bulut ağırlığında uykularım
sayrılardayım
nedense
boşaltamadım yükümü
kopamadım bir damla
yüreğimde ki gamla
sevdasındayım demle
eksilmiyor hasretim

AsiCicek /Hatice ALTAŞ

Ramazan EFE
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ADINLA EŞ

İÇİME AKAR NEHİR

Sevgi adınla eş…
Son ana kadar sakladım bu duyguyu.
Daha dün gibi, yıllar öncesi;
Üzerimde hala son anın sarhoşluğu.

Zulmetin rengi bakır
Gurbetin karnı derin
Gece sessiz bırakır
Aya dolar gündüzü

Oysa bir imkansızı başarmış,
Bir bakışınla tatmıştım mutluluğu.
Hayatımda ilk defa gerçekten sevmiştim;
İlk defa sevildiğimi hissetmiş
İlk defa gözlerinde bulmuştum, bana uzak huzuru.

En çok seni özledim
Adın senden önce gelir
Yanağın gül alı
Busen ışıklı
Yüzün bedir

Şimdi yoksun…
Gül kurusu akşamlarda yazılır sana,
Kıyısından köşesinden hasret akan nesirler.
Hece hece, satır satır;
Mısralarca gözlerin yüklü şiirler.
Bir ses duyulur tenhalığında zamanın.
Derler bana;
……”Bir bakışla bulduğun mutluluğun yok artık,
…… Bir imkansız aşktı o, sana hicran çok artık;
…….Bir masaldı o günler, bir zaman yanılgısı.
…….Sana uzak düşleri, çıkar bir bir yak artık.”
Daha neler? Yok artık!
Gül adınla eş…
Gülünce güller açardı yanakların.
Ellerin kelebek kozası; ipeksi...
Gün batımı kızıllığı dudakların.
Yıllar öncesiydi, daha dün gibi hatırlarım.
Bir imkansızı başarmış,
Bir yeşil bakışınla tatmıştım mutluluğu…

Gölgesi hangi dağda
Sular çalar sarıya
Gül mü tutuştu bağda
Alev mi sardı güzü
En çok seni bekledim
Sesin sensiz
Uğultun sessiz gelir
Gün görmemiş sevdama
Kan damlatır şiir
Irmak akar upuzun
Bağlı ucu yıldıza
Kenarı tutar yosun
Işık ıslatır yüzü
En çok seni sevdim
Seni bildi yüreğim
Düşlerimde sen
Uyumam sensiz
Önce sen gelirsin
Sonra şiir
Saklanırsın buluta
İçime akar nehir

Şimdi yoksun…
Yok sınırkentte; ne iklim, ne gün ışığım.
Prangalı hasretimsin;
Sürgünüm, hüzünler atlası.
Sana benzer yüzler.
Senin silüetin bütün resimler;
Bütün şarkılar, münhasıran dizeler.
Bir hıçkırık tufanı dökülür dilimden,

Mehmet ÖZDEMİR

……………Ağlarım………
Derim”Bir zümrüt bakışınla açıldı gonca güller,
….Bir sevgi tohumuydu, içime ekti eller.
…Bir hayal değildin sen, bir yanılgı hiç değil;
…İmkânsızı başardım, içimde aşktan seller.”
Bir bakışınla bulmuştum mutluluğu.
Şimdi yoksun…

Kaybettim, bütün benliğimle sende bulduğum huzuru.

Yusuf BOZAN
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Gümrah bu ırmak...

GURBET VE HAYÂLİN

Gözlerin vurur kabusu
Olurum aşkın tabisi
Dağılır gönlümün pusu
Çiçekler açar hayalin...

Gurbet…
Nereye baksam
Sırılsıklam ıslanırım
Gasvet yağmurlarıyla
İşlemiş iliklerime..
Bağlamış Hıcranın
Urganlarıyla...
Ah..
Hep böyle
Ne zaman kahırın yükünden bıksam
Kapanır gözlerim
Açılır özüm..

Ah kurban olduğum
Vatan...
Camisi,minaresi
Hürüyeti muştuluyor
Müezzinin
Allahu ekber Allahu ekber
Diyen sesi...
Gönderlerden düşen
Hilalin gölgesi....

Meltem gibi gözlerimin
Önünden geçer hayalin..
Sanki sütbeyaz güvercin
Süzülür uçar hayalin..

Bedenimde bir derbeder
Lakin ruhum göçer gider
Beni sevince gark eder
Derdimi biçer Hayalin

Memleketim
Doğup büyüdüğüm yer
Bacı,gardaş, dul, yetim....
Köklerim
Kemiğim,etim...
Şura Kalendere
Şura Durucan
Şura sizin sokak
Ve göründün sen

Duyardın ki
Delirdim ben
Gözüm yumuk gülmese
Yaşayamaz
Ölürdüm ben
Hayal etmek olmasa...
Sentezi bu yurttan göçmem
Ölümsüzlük sunsa içmem
Ev yansa gözümü açmam
Korkarım kaçar hayalin..

Çocuk yüz masum ifade
Kopsun dilim derse veda
Gönlüm fincan sevgi bade
Doldurur içer hayalin..

Ürker de
Güvercin gibi
Ufkumdan göçer hayalin
Beni öldürecek olan
Tükenmesidir bu halin....

Gökyüzü
Maviye kesmiş
Çiçeklerde huzur
Her sokak başında
Bir dostun yüzü
Mutluluk adına ne ararsan
Hazır....

Ozan SENTEZİ

İçimi sarar ferahı
Türkü eyler her bir ahı
Karanlığım emer mahı
Işıklar saçar hayalin
Alabildiğine doğal
Ana sütü gibi pak
Merhametten,sevgiden
Dilediğince al
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BENİM ADIM BENDE SAKLI

MUHTAÇ

Sahrayı yol eylerim
Vuslat uğruna
Nice yürekte tufan
Nicesinde kor
Delinen dağdan
Daha zorum ben
Ö zümde maraz yatar
Z elildir beni tadan
L al eylerim dilleri
E m tanımaz dokuyum
M utluluğun düşmanı
Çilenin yüz akıyım
Ne ihtiyar bilirim
Ne de acırım gence
Ne aşk benden evveldir
Ne de ben ondan önce

Hayalimde yer alan, hayati köşküm için;
Serapsı şu yolların çile işçisiyim ben…
Çözdükçe düğümlenen, bin kerelik dolambaç;
Gâhi yaya, gâhi atlı; ezber çilesiyim ben.
Müstesna bir duygudur,
Aşk; kul makamlı ihtiyaç!
Ekmek kadar, su kadar,
Yorulan uyku kadar
Muhtacım sana, muhtaç!
Duy sesini yalnızlığımın,
Çevir yokları vara!
Başka yerlerde değil,
Kendini bende ara!
Sevdanı kilitledim en değerli mahzene
Kaç mevsimlik baharın biçilen takviminde
Dere tepe demem ben, dağlar bana düpedüz.
Ahdimde ki sadakat, götürünce sahile
Şükür! diyen çığlığa, şahit olsun bin gündüz.

Aşka düşen beni çok iyi tanır
Gözden oluk oluk akışım başka
İflah olmaz dertler dahi kıskanır
Ciğeri kökünden söküşüm başka

Asuman Soydan ATASAYAR

Bahadır kişide ilik bırakmam
Sırma saçlı kızda belik bırakmam
Köleye dönmeyen Melik bırakmam
İçerden içerden yakışım başka
Bazen fırtınayım bazen de ayaz
Bozkır ortasında kavuran bir yaz
Rengimin içinde bulunmaz beyaz
Dağların başına çöküşüm başka
Sılada garibim gurbette Şah’ım
Göğüste kroşe dudakta ahım
Yedi katman arşı delen eyvahım
Mızrağı sineye çakışım başka
Adımı zikreden dizine vurur
Kurşun bile bana selama durur
Hışmımdan deryanın damağı kurur
Hunharca kenardan bakışım başka
Sevgi meclisinde sevilmez adım
Gönül damağında buruktur tadım
Dervişin dilinden düşmez feryadım
Dünyayı başına yıkışım başka
Şemsettin DERVİŞOĞLU
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ÜŞÜYEN DÜŞLER
BU GÖNÜL

Sen yüceler yücesi, göğsüne yaslandığım,
Yüreğimde barınan, terinde ıslandığım
İçtiğim her yudumu ab-ı hayat sandığım;
Yüreğim gömütünden sevgiler senin olsun
Kaldır, aşk kadehinin içi benimle dolsun!

Susar mı şiirlerim, susar mı yazan kalem;
Tesbihler incileri, korda yanar bu gönül.
Vuslata giden yolu var eğip büksün elem,
Tutunduğu dalından uçmaz, kanar bu gönül.
………………………..Hatıralar döngüsü,
..Bir yorgunluk gezisi.
…..Gece yeşili yamaçlar,
…….Vuslatından olmalı çift gölgeli ağaçlar.
………Ve vadideki kıl çadır
…………..Minderleri nakışlı,
……………….Tablamızda demli çay
…………………..Yanımda ceylan bakışlı.

Koyma beni sinenden ırak, sevdiğim
Zemheri ayazında üryan düşlerim!
Rıhtımına demirli
Sevdana tutsak
Sırılsıklam bu canı kurut,
Yak cehennem nârında!
Dileğimin çınarı, dünyada ki hevesim
Yaşamımın anlamı, soluduğum nefesim
Ey sevdamın eseri, sensin yürek kafesim
Yüreğim gömütünden sevgiler senin olsun
İçelim aşk mey’ini, tenin benimle solsun!

Şarkılar ses vermez mi, lala mı döner diller;
Sevilmeye doymazlar boyun eğen sümbüller.
Mısralar uyku bilmez neler çeker sor eller,
Gün doğumu bir masum hara döner bu gönül.
..Hara dönen bu gönül,
……...Mor ışıklı gecedir.
…………...Şanslı sayım malum ki;
………………….Kavrulan bilmecedir.
Can evimde büyüttüm bu aşk öyle zalim ki,
……………………Çekilmez çile miyim?
…………Affedersen çöl diliyle,
….Nicesini dileyim, ben zulme köle miyim?

Değil mi ki şu dünya
Sevgi için dönüyor,
Haykır sen de aşkını, haykır ki herkes duysun!
Ses vermezsen sesime ve
Duracaksa dünya,
Dilin lal sağır ise kulağın, unut gitsin
Unut sevdiğim unut, sana akan selleri!
Kapat, gözünde beni yaşatma, umut bitsin!
Yaşatma…
As göğüne
Şimşekler çaksın
Kırağılar düşsün
Erit, öğüt bu canı
Sevgisiz, çarkın yivinde
Un, ufak parçalansın!

Telleri koparılmış dertli çalan bir sazdım,
Sır vermem ustasına kabrimi kendim kazdım.
Tam gülün ortasına, yatan: Vuslatî yazdım;
Unuttu mu zannettin her an anar bu gönül.
...Her mevsim dolu yağsın, kar yağsın,
………Üşüyen mezarıma.
………Yeter ki yeter ki sen mutlu ol,
……………………..Bakma benim zarıma.
Osman ÖCAL

Hattâ
İster destek ol,
Bu düzeni kurana!
İstersen adımı ver
Eşkıyaya cellâda
Yağlı ilmekte son söz, son vasiyetim sana
Yüreğim gömütünden sevgiler senin olsun
Tıkarsan kulağını bu sese, bu hevese;
Tanrı’ nın huzurunda
Sevgim
Hesabın sorsun…
Rahime KAYA
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BEN SENİ SENSİZ DE SEVDİM

CAN

sen gelince aklıma sözlerim özlemdir hep
derin bir ah çekiştir geçen güzel günlere
mutluluktur huzurdur sığmayan enginlere
mısra mısra şiirdir yazılan bugünlere
sen gelince aklıma
dünleri yaşarım bir anda
kır çiçekleri toplarım baharda
kurduğum salıncakta sallarım bulutlara
ipeksi saçların savrulur rüzgarda
kokunu çekerim doya doya
bir anda hoşça kal deyişin gelir aklıma
bir ok gibi saplanır sol yanıma
dinmek bilmez bir hasret sarar her yanı
yüreğimde açar derin bir yara
sensiz senden habersiz
kanarda kanar

-özümün kanadığı, yüreğimin çığlık çığlığa uzağında- bir gölgeye elini uzattığı anda kağıda
dökülen damlacıklar" can "...
gidemediğim deniz
büyümeyen çocuk yanımla
yaşamak isteyip de yaşayamadığım
ve sana söyleyemediğim sözlerim vardı.
sen kendini anlatırken bana, sesimdi
sesinde duyduğum…
kendince mutluluk yolunu çizerken, ben
çoktan çizmiştim yolumu sende…
gördüğüm dinlediğim çok şeydi, ama
hayat, sende yaşadığımdı…
bu yüzdendi suskunluklarım sana…

sen gelince aklıma gözlerim bulutlanır
birden titreme düşer mahzun dudaklarıma
derince bir sessizlik çöker sokaklarıma
hasretin göz yaşları düşer yanaklarıma
sen gelince aklıma
lokmalar dizilir birden boğazıma
hüzündür şarkılar yokluğunda
alır götürür gün batımlarına
ve her sabah hasretin yeniden doğar ufuk da
bir acı saplanır sol yanıma
batarda batar
sen gelince aklıma dizlerim tutmaz olur
ellerim üşür tutamadığım ellerinde
sürüklenirim yaprak misali sellerinde
bahar kokunu ararım hasret yellerinde
sen gelince aklıma
bir başka atar yüreğim
çırpınır,haykırır sensiz sokaklarda
duyulmaz sesim yıldız uzaklığında
hasretin düşer göz kapaklarıma
bulutlanır gözlerim çaresizliğimde
damla damla yaşlar dökülür yanaklarıma
akarda akar
sen gelince aklıma yazlarım hasret kokar
şubat ayazlarında kalır donar bedenim
kırağı düşmüş anılarla geçer her günüm
gözlerimde yaşlarla hasrette üç öğünüm

şimdi sırası değil susmanın darılmanın
zamanı gelmedi mi? iç dillerini, gel can…
kardelen sıcağında güneşe sarılmanın
zamanı gelmedi mi? aç kollarını, gel can...
hep neden yalın ayak koştuğunu sorardım ya
şu kalbim çarpınca senle, anladım ki aşk;
üryan duyguların kevser’ inde yıkanmakmış
bilmiyordu gönlüm ilk ateş düştüğünde, köz
sadece gözlerimdi ıslak ıslak bakan..
yürüyemeden koştum... koştu doruğuna aşk
şimdi sol yanım biraz kül biraz duman
gözlerim kuru poyraz…
ağlayışlarımda gülüşüne kızardım ya
-beni anlamadığını sanarakşimdi
ağlayanım da yok gülenim de, yanarım
yitirdiklerime…
koşmaktan bitap gönlüm cıpcıbıl yalın ayak
sen gözlerimin feri, gel yıldızları sayak
söküldü milim milim ömür kumaşım helak
zamanı gelmedi mi? seç tellerimi, gel can…

sen gelince aklıma kendimedir nazlarım
sevdiğim bir tanem varlığıyla mutluluğum
yokluğunda hüzünlerim

öyle çok kırıldım, ne çok örselendi ciğerim
“el “ dedi “yaman” dedi dayandı, lime lime
bir tek senin acıttıklarındı parçalayan

gözlerimdeki yaş yüreğimdeki sancı
hasretin içimi yaksa da acı acı
ben seni sensiz de sevdim olamam ki bir yabancı

her damla yaşım
beraberinde götürdüğün sevinçlerimle
helaldir sana…
gerçeğin kırbacını şaklatarak gittiğinde, anladım
yalansız duruşunu ve

Abdullah RAMAZAN
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her “git” dediğimde, avucuma koyduğun yüreğinle
–aslında kalışını - anlayamadım
seni aradım…

ŞU DESTANINDAN
Yara sızlar, kılıcın değip kestiği tende
Acı nedir ki acep, ne bilir yarasızlar
Gün olur devran döner, neler görürsün sen gül
Sen gül diye toparla, nerde çiçek görürsen
.......Dilim Söyler sözleri, başım çeker cefayı
.......Ya derimi yüzseler, kesseler dilim, dilim
.......Bir bilmece sürüyor şu insanın dünyası
........Dün yası ile ağlar, bugün atar kahkaha
*
Çadırdan kente dönüşün destanıdır bu
…Ay oğul’
……Balasagun ikliminde ürün veren
………Türklüğün bostanıdır bu
…………Çağlar çağı bitmedi
……………Ulusların şom kini
……………Hala kör bir öfke yaralar
……………….Gökte uçan güvercini
……………….Hile, nefret kin ve öç
……………….Kırar zeytin dalını
….Ay oğul!
…….Tarih böyledir işte
……….Destan, destan
………….Çalar kavalını
…………….Zanneder misin ki!
………….Ebedidir barış atılan imza kalacak
……….Şehirler kurulsa da
…….Gün gelir sinsice
….Öç yemini alınacak!

hatırlarsan
görmediğim duymadığımda sesini ağlardım
katılırcasına…
belki şımarık belki saf ama yalnız çocuktum
şimdi büyüdüm sevgimle, özlemimle sana geldim,
sahi
ağlayıp zırlamadan sarılan sevgin var mı
sen de büyüdün mü çocuk, sevginle…
gelişinle coşarken gidişin örseledi
kaldım kalburüstünde, eledikçe eledi
büyüttüğüm sevgimde yürek sana meledi
zamanı gelmedi mi? saç güllerini, gel can…
ben affettim pişmanlıklarımı, sen
affettin mi özürlü sevgilerini?
gururumu seninle kaybettiğimde, taşıyordu
yüreğim
kıyılarında sensiz…
gel ne olur, gel artık...
umut ektim bekleyişlerime…
affederek gel,
emek vererek…
geldik yolun sonuna bırak pişmanlıkları
yaşanan her güzellik sana hayatın kârı
kimi mutluluk toplar kimi ektiği zârı
zamanı gelmedi mi? geç yollarını, gel can…

……………….Ay oğul!
Şu’yu kurtaran Gök Börü neyse sen de o’sun bil
…….Karabulutları göklerimden sil
……….Barışa gülümsesin mor menekşe, karanfil
…………Barış diye yan gelip de yatma hiç
…………….Bu destandan örnek al
……………….Destandır ki çok ilginç!
Yağız atlar kişneyende ovada
Cenk davulu gümleyende havada
Türk evladı uyur mu hiç yuvada?
Akıl gerek bilek gerek yurt için
Açılmayan kapıları açmaya
Aşılmayan yüce dağları aşmaya
Işıkları karanlığa saçmaya
İlim, irfan, bilgi gerek kurt için
Destanlarım beni bana anlatır
Zaman unutkandır derler, unutmaz hatırlatır,
Kendisini bilmeyen, bir gün yurdunu satar,
Balasagun yaylasında, Şu adında yiğit yatar…

dönüp sırtını gelmezsen, hatta
satarsan sevgimi, yine de
yer aç yüreğinde özgürce sevmelere
çünkü
sevdikçe dirilecek sevgim
yüreğinde, can…
Refika DOĞAN

Harun YİĞİT
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İnlerdim “Su! ..Su! ..” diye
……………………..Öleceğimden korktum,
Başkent bahçelerine düşüverdi ansızın
Gecenin bir yerinde kara üzüm gözlerin
Taşıdım özsuyumu kökten dala yaprağa
Bilmezsin bu sevdayı öyle anlamlı derin…

YOLCUNUN TÜRKÜSÜ
……………..Dünya denen köhneden bir istasyon
…..Bu istasyonun çağ yorgunu yolcusuyum ben,
…..Anamın türkülerinden düştüğüm günden beri
…………………..Seni sormaktayım seni
…………………..Gidip gelen trenlerden…

Öyle anlamlı ve öylesine derin sevdamın
Ateş topuyla açılan hasret ateşi kuyusundayım
Köhne bir trende üçüncü mevkide
Sessizliğimin korkunç gürültüsünde
Sarıyor yaramı, sarıyor titreyen ellerin…

Üçüncü mevkide garip yolcuyum
Acıya tütünler sarıyorum ben.
Gönül treniyle çıkmışım yola
Senden gelip sana varıyorum ben.

Mustafa CEYLAN

İçimin dehlizi çığlık çığlık mor
Gözlerim yağmurda, yüreğim akkor
Ayrılık ne demek, onu bana sor? !
Hasret hamurunu karıyorum ben.

ÇARESİZ
………………….Meltem bile eserken
……………..Döküyor tutkalı bitiren yaprak
…………Tükeniş bu, ne yapsın, ne çare!
……….Düşecektir mecburen, sevdasını anarak…
Dinlemez ferman, buyruk, kral, padişah, köle;
Dur durak yoktur ona; bıkmıyor da pervasız
Yıldırım mı şimşek mi? Taş demir dele dele;
Nasıl akıyor böyle, zaman denen vefasız!
…………Her sabah gün açarken;
………..Düşer bir kerpiç daha ömür damından…
………….Geçecektir; çaresiz;
……………..Bir gün ecel, ayağımın altından…

Pınar başlarında özlemin serçe
Ruhum mengenede ateşten pençe
Çıldırmış olmalı takvimler bence
Aynalarda seni arıyorum ben.
Aşkın zindanında son tutukluyum
Noktada sonsuzum, çöllerde kumum
Sen, başlar üstünde gezen bulutum
Dağları ortadan yarıyorum ben.
Sana varmak sana, kavuşmak sana
Bütün emelimdir yâr anlasana,
Göklerde ne varsa alıp sırtına
Kutsal bir yük diye sarıyorum ben.

Çıktım ömür dağının en tepe noktasına
Dört yanım engin ve net, sis geçmişe bürünür
Her yanını kıskıvrak, kavramış, anlamışken;
Burada kalakalmak mümkünsüz mü görünür?

Ferhat ne ki, Mecnun da kim
Gördüğünde beni
Anlarsın aşkın ne yaman olduğunu,
Anlar da gelecek yüzyıllara taşırsın roman edip
Sana olan olan sevdamı…

Daha öteye yol yok, merdivenin sonu bu!
Artık gerisin geri bize inmek yolu var
Ağır ağır inmeli, seyrederek derim de;
Sanki arkamdan beni, itekleyen biri var!

Sizin oralarda bağ bozumlarında
Erik dallarından asmalara kanat çırpan
Yetim serçeler var gördün mü hiç?
Onların hüznünü yaşarsın boynu bükük…
Görüp de sevdiğinde beni.

Asuman Soydan ATASAYAR

Sizin oralarda
Boz toprağa yapışmış, kuruyan bir çotuktum
Yaprağımın her biri ha düştü ha düşecek.
İçi boş bulutlara özlem duyar bakardım
Yoldan geçen her yolcu çilemi kamçılardı
Mâzideki günleri ateşimle yakardım
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SEN MİSİN?

BURAYA KADAR !

Sevda kurşunu ile
Yaralanan yüreğe,
Merhem saran sen misin?
Gönlün sevgi tasında,
Aşkı karan sen misin?

Olursa içerin yavaştan bir hoş
Sevgi kollarına hiç durmadan koş!
Anlarsın zamanla, sevmenin de boş,
Benliği çürümüş dert olduğunu.
Küçük dünyamdın.
Ardında ne bıraktın?
Ateş, kül, enkaz.
Mezarını kendin kaz!
Görmesin gözüm.
İşitmesin kulağım,
Kapat defteri,
Unut gitsin geçmişi.

Yıkılan gönüllerde, doğmazmış aşk güneşi,
Yaşansa da böyle aşk, bulunmaz başka eşi,
İçin için yanarak küllenen bu ateşi,
Alev alev yeniden yakıp duran sen misin?
Toz duman olan gönül,
Tarumardır doğrusu.
Elbet bulur yolunu,
Bulur akıp giden su!….
Sular uyusa bile
Uyumaz aşk hırsızı.
Viran olan gönülde, pusu kuran sen misin?

Gün olur hayattan, bir gün bıkarsın
Yıllarına bir bir, kurşun sıkarsın
Gözünü yaşınla, kendin yıkarsın
Kalbine yavaştan keder savrulur.

Muhabbetin kokusu, sarınca dört bir yanı,
Dinlemez seven gönül, padişahtan fermanı,
Dil susar yazmaz kalem, aşkta bulur dermanı,
Gönülde tomurcuk gül, bağda baran sen misin?

Vazgeç sevdandan
Sürme yokuşa işi
Bağrına taş bas,
Bitsin bu ölümsüz aşk.
Üzülme sakın!
Tasalanma boşuna.
Ata sözüdür:
Kendi düşen ağlamaz.

Bir değil bin can feda, masum Allah kuluna,
Asla rağbet etmez o, fani dünya malına,
Göz kırpmadan can verir, sevdiğinin yoluna,
El bağlayıp huzurda, divan duran sen misin?

Zamansız zamandır, bizi ayıran
Sevgi zincirini,temelden kıran
Bize acımayıp kalleşçe vuran
Vakit bitti canım,buraya kadar.

Ali GÖZÜTOK

Vecdi Murat SOYDAN
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Bucak bucak özlem lalezar tahtın
Hüzünlü gönlümün gülşeni bahtın
Ahlâtın çağında rüzgârı şahtın
Yelende vuslatı alnıma yazdım
Oy benim hazanın eylülü yüreğim
İsyanımın dermanı firkat efkârım
Oy gamlarımda titrek terk edişlerim
Yorgunum çok saçlarım yorgun
Hüsranlarım bir yaman bakır hasretim
...............................................Hasretim
....................................................Hasretim
.......................................................Bir bak şu hale
..........................................................Bitsin bu şule
................................................................Bitsin
....................................................Bitsin Anadolu'm
....................................................Tahassür bitsin...

HAZANIN EYLÜLÜ YÜREĞİM
Elvan kanatları gökkuşağının
Derilmiş gülleri gamze bağının
Gülüşü muhabbet bal dudağının
Çehresine yağız resmini çizdim
Duvarların düşer aklıma
Yüzüm lâl olur
Hatlarına çiy düşer,çuha çiçeğim
Tutulurum
Güneş doğmaz köşelerinde
Üşür çerçevesi
Sus olur yüreğimde
Nabzımın atışında sen
Sen akan mihrabım
Hangi maşukla sevişirsin bilmem
Sana ben vurgunum
.......................Vurgun
............................Vurgun
................................Tek sana
.....................................Vurgun

Sevgili ÖZBEK

Samanyolunun ak incilerinden
Sinemdeki mevsim meltemlerinden
Mazinin kaçamak sevişlerinden
Gözlerine umut adını koydum
Gecelerim zifiri, kollarım duman
Çevreledim ayçayı gölgesine durdum
Kapandı göz kapaklarım gül ağırlığında
Dokunacaktım yumuşaklığından dudaklarına
Sevgili serap iken düşlerim zaman
............................................Zaman
................................................Zaman
....................................................Zaman
Mukaddes günahlarında coşar mıydı yeniden
Zemherinde yad olmuş bu beden
Tebessümüm çok ötelerde
...............................Senden yoksun
................................................Yoksun
......................................................Bu garip
..........................................................Garip
.........................................................Rüyâlardayım
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Mevlana gönüllüyüz kapımız hızır bizim
Kapadokyam sen Türk’ün madalyalı şanısın
Kimler sığınmamış ki en ücra kayalarına!
Siper oldun kaçan hıristiyanlara,
Okul oldun nice kültür taşıyıcılarına,
Batıdan doğuya, doğudan batıya,
Güneyden kuzeye kuzeyden güneye akın var
bağrına,
Bunlar boşuna mı Kapadokya? ! .

Gönül Evime Kapılar Açtın
Güzel Atlar Ülkesi

Emanetsin bizlere gönüllerin perisi!
Atalarım Selçuklu ve Osmanlı Devleti,
Yaşatacak ebedi Atatürk’ün Devleti!
Kapadokyam sen hikmetlerin çanısın

(Kapadokya)
Harikalar diyarı Yaradan’dan nakışlı
Peri bacalarınla dillerde destanımsın
Kayalara oyulan evler kiliselerle
Milyonlarca geçmişin kanlı canlı yanısın

Şükran GÜNAY

Seni görmek, bağrında yaşamak gerek!
Adım adım sinende yürüyerek;
Kalelerine tırmanmalı soluk soluğa,
Dehlizlerine inmeli, korkulu rüyalarla.
Merdivenlerini inip çıkmalı meraklı bakışlarla
Ve
El vermeli sevgiliye sevdalı nazarlarla;
Gizemli zirvelerinden,
Düşmememek, düşürmemek için Kapadokyam! ..
Ve de milyonlarca yılı taşıyan el emeği,
Yürek ezgileri fresklerin,
Renklerine tutunarak,
Rengarenk kuppeleri;
Göz pınarlarına çizmeli,
Yaradılanı Yaradanca sevmek için insanca…
Kucağını açarak mazlumlara in oldun
Kervanların ardından aşıklarla kahroldun
Kanlar aktı yolunda has gülüm gibi soldun
Kapadokyam ülkeme asırlardan anısın
Düşlerim boy salıyor adını duyduğumda;
Yuvalar yontuyorum kayalarında,
Hititli oluyorum kafkaslardan uzanarak,
Persli olup biniyorum en güzel atlara.
Oh! çekiyorum İskender kılığımla;
Makedonya’dan Hindistan boylarına vardığımda.
Nasıl da dayandın koskoca İskender’e?
Hala şaşıyorum tarihle baş başa kaldığımda…
Hacı Bektaş Veliyiz soframız hazır bizim
Yüreğimiz Yunus’tur aşkımız huzur bizim
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ELLERİMİZDE GÜNEŞ

HAYAT

……Bir yanın Avrupa’ysa, öteki yanın Asya
………Kime boyun eğiyor, bel bağlıyorsun usta
………Bilende konuşuyor, bilmeyende hususta
………Boğazlar kırk düğümdü, çözüldü kaldı ipsiz
………Her ağız taş atıyor, laf köksüz, kuyu dipsiz
Biz
Engebeli yollardan
Geçit vermez dağlardan
Uzak diyarlardan geldik dörtnala
Suya
Toprağa
Yeşil yaprağa
Anadolu’ya
Büyük adımlarla…

Nereden başlasam nasıl anlatsam
Hangi engelini geçsem atlasam
Yeniden aşılmaz set oldu hayat.
Nerden sevdim seni can
İçim dışım sen oldun
................Ben öldüm, yok oldum
..................Kader diye bilinmeze yürüdüm
Gözümün gördüğü her şey sen
Konuştuğum her kes sensin
Ayaklarım sana diye yürür
Kalp atışlarım seni zikr ediyor
Taş, toprak, dokunduğum sensin
Sen
......Sen
........Sen
........Ama her şeyde sen sen
Dualar ediyorum dualar
Bir gün de olsa
................Bir an bile yeter görsem
..................Kollar sonsuzluğa açılmış
...................Yüreğim titriyor anlatılır değil
......................Elim titriyor anlatılır değil

Heybemizde medeniyet
Dağıttık çıkı, çıkı geçtiğimiz yollara
Yükseldi insan
Isındı yürek
Toprak bir fazla doğurdu
En kızılından güller açtık
Katmer, katmer
Tohumu ay yıldız
Çınarlar yetiştirdik
Yiğit oğlan
Yiğit kız

Bağrıma binlerce dertler dolsa
Hasretle eriyip yüzüm solsada,
Seni seveceğim bil ela gözlüm
Hasretle eriyip yüzüm solsada
.............Yasa boğuldum çaresiz
................Can özüm, yeni sevdam
..........................Bir ışık olur saçılırsan
.................................. Bağrına alır, öper okşarsan

Güneş elimizde
Işık gözümüzde
Dağıldık dünyaya
………Şimdi nereden çıktı ulusunu sevmezlik
………Yaşadığın ülkenin değerini övmezlik?
………Aynamız işti bizim, lafla insan dövmezdik
………Boğazlar kırk düğümdü, çözüldü kaldı ipsiz
………Her ağız taş atıyor, laf köksüz, kuyu dipsiz

.................Her an aradığımsın canım, arzu ettiğim
..................Resmini öptüğüm, hayaliyle seviştiğim
...........................Ya, ben seni nerden sevdim? !
..............................seninle o kadar yakınız ki
....................................sanki vermişiz sırtsırta
.................ama sen dünyanın bir ucundasın
..................................bense öbür ucunda

Haydi oğul
Haydi, kızım silkelen
Medeniyete beşik olmuş ülken
Güneşini, yıldızını yitirmeden
Ay batmadan
Dalgalan şanlı hilalle her şafakta
Marşın duyursun arzdan arşa
Anadolu’nun bağrından alevlensin çıra
Al eline yürü, yürü yarına
Yetmiş milyondan emanettir sana.

Hasret odunu ile yandım, yandım
Bu aşkın tadına erecek miyim?
Canımdan cana merhem ola
Canda dertlerine şifa bula
Bu aşkın tadına erecek miyim ?
HATİCE KATRAN

Rahime KAYA
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Beyaz tanecikler içinde hüzzam şarkı
Kırıldı mevsim, kırıldı gönül çarkı
Dizeler tutuşur gönlün yalnızlığında yana yana.

BELKİ DE YAZDIĞIM SON ŞİİR
Damardan akar şiirli kanım,
İçimden bakar imgeli yanım.

Dere çakılı ılık gözler
İçimi ısıtmaz zemheri sözler
Belki de bitti artık şiir içimde
Yazılmamak üzere son biçimde
Belki de bir vedadır
Ne bileyim bir elvedadır
Tutuşan yürekte harlanmış közler.

İşte böyle başladı bu şiir,
Kulaklarımda eski bir lir.
Şaha kalkışında yüreğimin
Dere çakılı ılık gözlerinin
Hüznü ıssız dağ doruklarında
Yalnızlığa terk edilmiş bağların
Ağızlardaki ekşi koruklarında.

İşte böyle başladı bu şiir
Belki de bir daha hiç yazılmaz kim bilir.

Vedalar çoktu, sevdalar söndü
Baharlar yoktu, hüzünler döndü.

Coşkun MUTLU

İşte böyle başladı bu şiir
Dudaklarımda gizli bir sır.
Gönlümün ağıtlarında yorgun sazdım
En güzel dizelerimi hüzünle yazdım.
Dilimde sonsuzluk hecesi
Bir dem almadı ömrümün son gecesi
Gidersem eğer kanar yaran
Dere çakılı ılık gözlerinden
Yüreğindeki çığlıklarının ulaşır nicesi.
Fırtına çıktı, gönüller yandı
Yüreğim bıktı, umudum tandı.
İşte böyle başladı bu şiir
Gözlerimde kalan, anılardan bir kir.
Yitirilmiş duygular can özünden
İnsanların usandım yalan sözünden
Akan sularda kurur
Dere çakılı ılık gözünden.
Kalın saydam camlar üstünde
Sönmeyen ateşlerdeyim
Dilim lâl olmuş
Şiirlerim solmuş
Bulurlar yorgun bedenimi yol üstünde.
Bir ömür geçti, hazanlar geldi
Hüzünler seçti, yalanlar deldi.
İşte böyle başladı bu şiir
Yazıldı karlı pazar sabahı bir bir.
Yaralı gönlün çığlığı ulaşır sana
Hicran şiirlerin hüznü bulaşır kana
44

SANMA
Bir gün,
Bir gün,
Başın düşerse dara,
Çareyi önce kendinde ara,
Sana uzak değil,
Çok yakın,
Bil ki o sana,
İnan ki, inan ki o sana,
Senden de yakın.
Duayı dilinden, düşürme sakın.

BAYRAĞIM

Yol onun yön onun, hep ona çıkar,
Bir bak şu kâinata, ne yöne akar,
Uyma sen şeytana, günaha sokar,
Yaptığın düalar varmıyor sanma.

Dalgalan;
Yurdumun semalarında sönmeyen ateş
Ezelden ebede batmayan güneş
Dalgalan;
Nur yüzlüm, gönülden sözlüm
Hilâlin benzersiz yıldızına yoktur eş

Günaydın;
Hilal kaşlım, yıldız gözlüm
Günaydın;
Ülkemin gelincik çiçeği
Sevda denizine can katan selim
Her seher ruhumu okşayan yelim

Sus,
Sus da dinle,
Tut da dilini,
Dilim dilim eder,
Sonra dilini,
Dizgin vur çenene,
Düşmesin sakın,
Sonra bir dostun kırar kalbini,
Duayı dilinden, düşürme sakın.

Gazimin şehidimin selamını alan sen!
Yüreğe kanat olup sonsuzluğa salan sen!
Semayı süslese de binlerce ayla yıldız
Hürriyetin simgesi, gökte en büyüksün en!
Sensizliği düşünmek Türk’e en ağır ceza
Mehmetçiğin kanıdır üstündeki renk keza
Salındıkça salın yâr beyaz senin al senin
Sen boynunu bükersen öksüz kalır tüm feza

Ne işlersen işle, türlü mekânda,
Günah ya da sevap, yazar o anda,
“ Ettiğin tövbeyi, bozmuş olsan da,”
Hayrın sevabını, vermiyor sanma.

Sen milletin gururu,
Şerefisin şanısın
Dededen torunlara
Anlatılan anısın

Ali GÖZÜTOK

Seni başında taşır
Bir kez eline alan
Dalgalan göz bebeğim
Her rüzgârda dalgalan!
Seviyorum seni, seviyorum işte!
Hilâl kaşlım yıldız gözlüm
Dalgalanabildiğince dalgalan!
Gülten ERTÜRK
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ÖZÜMÜN EFENDİSİ

GÜL AĞACININ TÜRKÜLERİ
Bu bir aşk sunumu sesleniş sana
Sevdanın selinde coşar zamanlar
Gül kokulum gözü mahmur bakışlım
Gecenin karasını gözlerin yarıyor
Kışlar senin sıcaklığında eriyor
Yaz senin yüreğinde güzel yar
Cennet senin gözlerinde kendini gösteriyor

Kâinatı yaratan ne için yaratmıştı
Ey gönüller sultanı, özümün efendisi
O muhteşem tabloda adın ayrı nakıştı
Selâm sana Habib’im, sözümün efendisi
-nazlımsın
-nur’ umsun
-yaradan’ dan sözlümsün..

Baharın tonlarını çalar seher yelleri
Aynalar parıldıyor mutluluğun halleri
Gönüllere damlayan sevdamızın selleri
Sevgin ile süslenip her an besleniyor yar

İki cihan güneşi, asumanın elleri
Sensin gülistanımda yediveren gülleri
Açar içimde açar, aşk ile iman eri
Selâm sana Muhammed, yazımın efendisi
-Dil söyler
-Kalem çizer
-Kör nefsimin bezini
-Sökükte dikenimsin..

Gördüğümde hayra yordum düşleri
Sana borçluyum saçtığım gülüşleri
Kır çiçekleri nefesinde başka kokuyor
İçimdeki çocuğun umutları ayaklandı
Yürek çırpınışlarımda dünya dönüyor

Yanımsın, yönüm, ardım
Adımlarımda gardım
Yerde gökte aradım
Şefaat edenimsin
-Yâ Muhammed, Yâ Resul…

Bir başkadır seherin gizemli ninnileri
Bir başkadır gül açmış ağacın türküleri
Bir başkadır ahlat'ın gölgesinde uyumak
Bir başkadır sevdiğim senin közünde yanmak
İşte sensin bunlara neden olan
Sensin gözlerimi yumunca hatırda kalan
Attığım adımlarım sana çıkıyor her dem
Titreyen soluğumsun gül dudağımdaki nem
Olanca hışmıyla aşka seninle yürümek
Gözbebeklerimde sen gamzelerime düşen gül
Sensin, sensin mutluluğuma neden

Nermin TERZİ

Sen varken bir başkadır ıslık sesi dağların
salınışı bir başka yamaçların bağların
Yeşil başka al başka zaman başka sır başka
Zemheride aşkın izi yürekte ki kor başka
Yansıyan şolgasında koşa koşa güneşe
Gecenin karasında yürümekse bir başka
Ay bu kadar şavkını vermemişti senden önce
Bulutlar yüklü değildi sen yokken
Umutlarımı sevdim senin ellerinde
Adıma hayran oldum senin dillerinde
Yarınlarımı sevdim,ölümü sevdim
Dünlerimi unuttum kadınım dediğinde
İşte yar içimdeki çocuk uyandı
Gönül penceremden süzülüp
Gönlüme girdiğinde
Gördün mü bak şiir gözlüm
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Bir başka uçuyor martılar
Bir başka parlıyor deniz ortasındaki yakamozlar
Dünya bir başka adımlanıyor
İlk gecemin son aydınlığısın sen
Sesim sesine nefesim nefesine tutsak
Sen öğrettin bana sevmeyi
Adaklar adadım sevdiceğim
Arzuluyorum ey can senin ile ölmeyi

İNSANA DAİR
Yaşamaksa yaşamak,
Yakışmalı insana,
Yakışmazsa yaşamak
İnsan denen insana
Güneş doğsa ne yazar
Fark eder mi doğmasa?
Aynı kapıya çıkar.

Fatma KALKAN

İnsanlık yara almış, hekim kim, ilaç nerde?
Bir çaresi olmalı, beklenecek gün değil
Öyle bir gaflet ki bu, göz değil, kalpte perde
Can ölüye döndü de, nefesimiz son değil.
Çöz dilimi yaradanım, çöz artık
Yazmalıyım ne var ne yok, tez elden.
Yürekler kaynıyor, kapağı örtük
Hani dedim, böyle miydik ezelden?

KIRMIZI BİR GONCA GÜL
Kırmızı bir gonca gül,
Başlayan günün o ilk deminde salınıyor;
Salınıyor ilk esintilerle.

Böyle miydik ezelden
Hükmederken cihana?
Hani bilen?
Hani bulan nerede?
Arasak ya yana yana,
Pervanelerce,
Arayanlar nerede?
Arananlar nerede?
Sorsak ya tepemizde duran güneşe
Nereye gizlendi insan?
Ya insanlık nerede?
Ya neden muhacir oldu merhamet
Ve o eski neşe?

Sarmalamış nazik ince bedenini,
Sanki inciler gibi,
Güneşin ziyasını yansıtarak parlayan,
Işıl ışıl şebnemler.
Sermedi edalarla
Gönüllere gizemli duyguları saçarak,
Aşkın cezbesinin doruğundan,
Seyredeni sonsuza itiyor salınarak.

Güvenmek istiyorum adı insan olana
İnanmak istiyorum söylediği her söze
Yeminsiz.
Ayna gibi göstersin istiyorum içini,
Olmasın istiyorum,
Olmasın başkaca yüz,
Ve olmasın istiyorum bir yüzü sırlı
Ve bahar seli gibi bulanmasın istiyorum arada,
Ve göze suyu gibi pak olsun yüreği
Anadolu koksun istiyorum yüzü, elleri
Ve aydınlık,
Ve nasırlı.

Kırmızı gül goncası,
Sevdalılar sultanı;
Her gelen yeni baharla aşıkın olan bülbüller.
O en güzel nağmeleri gönülden dillendirirler.
Ağızlarını açtıklarında,
Yalım, yalım hicran ateşleri püskürterek,
Ağıt yakmışlar hazanlarında
Yürekleri sızlatan, yakan kavuran ağıtlar.
Bülbülün derdi, çilesi, yine de sevdalısı gül,
İlhamlarla dolup taşar, seyrederken seni bülbül...

Ya neden diyemiyorum o halde neden?
Neden diyemiyorum,
Ne gerek var yemine,
Ve neden diyemiyorum?
Yemin siz.

Ali OSKAN

Ey Hak!
En tezini,
Düzünü,
Ve en temizini,
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Bulacak mı insanlık
Sana çıkan yolların
En gündüzünü?

NENE HATUN
Tarihimiz de 93 harbi olarak anılan 1877,1878
Osmanlı Rus savaşı

Bulunsaydı, umutlar olmazdı lime lime,
Yalancı cennet Dünya, olur muydu tarumar,
Ah bir duyurabilsem, tüy bitirdi dilime.
Bilerek esirgenen yalnız iki kelime

Erzurum, sabah ezanı sonrası
Minarelerden yapılan duyurularla uyanıyor.
Tabyalar düşmüş sesleri ile için için yanıyordu.
Ruslar yardım almıştı; besleyip barındırdığımız
Ermeni’lerden.

Ya şimdi neden?
Neden üflesen uçacak canlar,
Yürekler?
Ve neden pamuk ipliğine bağlı hayatlar?
Ya dostluk…
Dostluk mu, o da ne ola?
Ya aşk.
Sevdalar kapanın elinde
Doğrularsa
Arsıza köle.

Deli gibi fırladı Nene Hatun, tabyalar düşmüştü.
Cephedeydi erkeği…
Daha dün gelmişti ağabeyi,
Ağır yaralıydı ve kollarında ölmüştü.
Sabah ezanının hemen sonrası,
Bu feryadı dinliyordu Erzurum.
Taze gelin Nene Hatun sedası,
Sokak sokak çınlıyordu Erzurum.

İnsan gibi olsaydı zannedilen insanlar
Aç susuz kalır mıydı?
Ağustosta donar mıydı yürekler?
Yalnızım sanır mıydı?
Gözyaşı döker miydi büyük küçük insanlar?
İnsan gibi olsaydı
İnsan denen insanlar.

Beşikte ağlayan bebeğini emzirdi;
Allah’a emanet verdi.
Ağabeyinin tüfeğini ve süngüsünü alıp çıktı
sokağa,
Haykırıyordu,Palan dökene,o ulu dağa.

Ey Hak!
Bütün yollar sana doğru çıksaydı
Olur muydu bunca heder, bunca can
Bütün eller uzanmaktan bıksaydı,
Kalır mıydı ne yetim, ne gariban

Vurun aslanlarım, Allah aşkına,
Şehit olanımız cennet köşküne.
Vurun kardeşlerim, vurun bacılarım,
Vatan aşkına.

Ey insan!
İnsanın kendine attığı taşı
Ne ebabil taşır, ne sapan taşı

Çoluk çocuk, yaşlı, genç, kız, kızan,
Ne bulduysa, balta, kürek sopa, tırpan.
Bir çığ gibi akıyordu, düşman üstüne Erzurum
Nene Hatun’un yeri göğü inleten nidaları ile.

Ve sen,
Yine sen,
Ey insan!
Bozuk para mı sandın behey şaşkın kendini
İnsan gibi olsaydın kim yıkardı bendini?

Vurun aslanlarım Allah aşkına,
Şehit olanımız Cennet Köşküne.

Ve
Ey Hak!
Sana meylim lafta değil, söz değil
Sana sevdam hiç tanıdık köz değil
Sen bilirsin gönüllerden geçeni
Bilinmeli zerre miktar giz değil.

Ölüme gidiyorlardı; biliyordu bunu hepsi de,
Ölüm şehitlikti en yüksek mertebe,
Mevla’m veriyordu Cennet'ini altın tepside.
Vatanını, namusunu kurtaracaktı
Düşman çizmesinden Erzurumlu.
Yutacaktı Moskof'u,yutacaktı.
Nene Hatun en önde…
Ölüm şehitlikti,,
Ağlıyordu sanki hıçkırıklarla Dumlu.

Zübeyde GÖKBULUT

Vatan uğruna,din uğruna,namus uğruna.
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Ölüm mertlikti,
Moskof’un gelişmiş silahları ölüm kusuyordu
Ölüm yiğitlikti.

Evde bekleyen bebeği,Allah'a emanetti kalsın
yarasından akan kanı umurunda mı? Olsun.
Bir değil bin Nene Hatun solsun.
Ne haldeydi; sabah erken,gün doğarken.
Düşman kovuldu ya! . Kahrolsun.
Yaralıları pansuman edip sararken;
mırıldanıyordu halen:

Vurulup düşenlerin yerini arkadan gelenler
dolduruyordu.
Bir an olsun bir adım geri atmıyordu hiç biri.
Her adım bir yiğiti solduruyordu.
Demir kapılar yerle bir edilmiş,
Tabyalara girilmişti.

Vurun Aslanlarım, Allah aşkına,
Şehit olanımız cennet köşküne,
Vurun bacılarım, vurun kardeşlerim
Allah aşkına,
Şehitler, gaziler cennet köşküne.

Kapılar kırıldı, Moskof telaşta,
Nene Hatun, Gazi Ahmet en başta,
Yediden yetmişe herkes her yaşta,
Vur dadaşım, vur diyordu Erzurum.

Vatan için gece başlayan mücadele
Akşam karanlığında son buldu
Nene Hatun mutluydu.
Geri alınmıştı Aziziye,ulu kale.

Süngü savaşıydı artık, süngü de yoktu
sopalar süngüydü.
Ne kara gündü
Göğüs göğüse savaş.
Saldırıyor du Dadaş.
Eleriyle, yumruklarıyla saldırıyordu;
Düşman çizmesi vardı Erzurum’da.
Koca kayaları tüy gibi kaldırıyordu.
O imanın o inancın önünde kalır mı?
Taş üstünde taş.
Bir inanç bir İtikat vardı bu durumda.
Can korkusu yok, şehitlik var, gazilik var
sonunda,

İşte buydu; Nene hatun,işte buydu; Türk kadını,
Uzun,uzun vesikalar,tarihler yazdı adını;
Örnek aldı; Ayşe,Fatma,Vatan için feryadını;
Türk Tarihi baştan,başa,kahramanlıktı Erzurum.
Vatan için yaşadı,
Vatan için öldü.
Doksan sekiz yıllık yaşam telaşı,
Nene Hatun derim, eğilmez başı.
Kahraman milletin, kadın dadaşı;
Elbet rahmet diliyordu Erzurum.

Vatan sevda, vatan namus
Düşman kaçıyor sus pus.
Sallanıyor yer gök Aziziye'yle
Sekiz şiddetinde sanki zelzele.

İBRAHİM ETEM EKİNCİ

İnançlı bir avuç Türk sürmüştü tabyalardan Rus’u,
Kovmuştu düşmanı sopayla, balta ve nacakla
Ermeniler her ne kadar da kurduysa pusu.
Bedrin Aslanları idi her biri sanki,
Beraberdi o an onlarla inan ki.
Nene Hatun, sevinç gözyaşları döküyordu.
Secdeye kapandı, kaldı öylece,
Rabb’e temenna da beden zilhücce,
Ayşe validemiz ona gülünce;
Ashâb orda biliyordu Erzurum.
Bin Şehit verilmiş,
Üç bine yakın düşman öldürülmüştü.
Yaralıydı dişi aslan
Bakıp yarasına gülmüştü.
Ne olurdu onca yaradan,
Koştu yaralılara bir hırslan.
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Açar çiçekler:
Ciğer kebap yandı sine
Cenk yerine döndü sine
Elden önce kendisine
Kızar gider bundan sonra...

BUNDAN SONRA
Bir adım atarım
On adım kaçar
Kanatlanmış gibi
Muradım uçar
Hiçlik urbasından
Ünler bir naçar:

Eledim unumu
Astım eleği
Emaneti hazır
Beklerim tereddütsüz
Cancı meleği
Giydirir mi dostlar
Kolsuz yeleği
Kapı açıp nedenime
Ve karışmak madenime
Sentezi'yim bedenime
Mezar gider bundan sonra...

-Kapanmaz açık aralar
Uzar gider bundan sonra
Kabuğa küskün yaralar
Azar gider bundan sonra..
Bu yol....
Yolcular...
Derler ya
İnsan yolculukta tanınır
Hani düşüp kendi derdine
Yoldaşını yolda
Korlar ya....
Hani vefa ıssızlığı
Delik deşik eder de
Yüreğini korlar ya....
İşte o ölüm sessizligi....
Ustura ağzıi:
-İlkim ağlar sonum gamlı
Ateşim,tütünüm demli
Bu Dünyaya bir anlamlı
Nazar gider bundan sonra..

Ozan SENTEZİ

Aynalarda leke
Aynalarda kir
Kurum şırıngası
Gözlerdeki sır
İnsanın kimliği
Soyunur
Teke teke
Nasıl direnir de
Nasıl dayanır:
Gönlüm tartar kötü iyi
Kim kurnazdır kim enayi
Leb demeden leblebiyi
Sezer gider bundan sonra
Umut Güneş
Gözyaşların yağmur olsun
Yeter ki
İnanç ile düşsün tohum
Acı tarlasında
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AZAPAY

-II-

Atlılar, atlılar
Batıda Hazar Denizi’nde kılıcını yıkayan,
Doğuda Altay Dağları’nı eriten atlılar…
Seccadesi güneyin en güneyinde,
Yeşil çimenler içinde Tibet yaylalarında
Nal sesleri Çin Seddinde, iz iz
Kartal kanatlılar biz değil miyiz?
O halde bu kahpe, bu kancık zamana
Neden karşı duramaz oldum?
Neden neden?

Bıldır aynaların dilindeydin sen
Baharı solmayan gözlerin vardı
Eni boyu şaşmış dipsiz bir zaman
Aynalara ilmik ilmik dolardı
...Dolardı da karagözlüm dolardı
...Büklüm büklüm saçlarını yolardı
..........Kirpiğinin pırpırından çağ geçer
..........Parmağının gölgesinden dağ göçer
..........Ceylan gözler beğ içinden beğ seçer
..........Bilmez misin Azapay'ım de hele?
De hele, nicedir halin?
Haberlerini alamaz oldum,
Neden neden? ...

Biz değil miyiz güneşten ok, ülküden yay olup da
Tanrı Dağları’ndan Taklamakan Çölüne uzanan
Biz değil miyiz Azapay?
Bilgeler bilgesi Kaşgarlı Mahmut’un lügât’ından
Renk tayfına isim veren
İnsanlara il, şehirlere dil veren…
Hazreti Türkistan’dan
Karanlığa kandil,
Ağlayan gözlere mendil,
Sevgi bahçelerine gül veren
Biz değil miyiz Azapay?
Öyleyse neden konuşulan bu dilden
Yazılan bu alfabeden anlamaz oldum?
Neden neden?

Kara yerde misin, mavi gökte mi?
Nerdesin Azapay, balam nerdesin?
Kanayan çilede kor yürekte mi?
Mum titremesinde ağlıyor sesin,
Şimdi güvercin taklasında oyuncak zeytin dalları
Şimdi polis düdüğü, palet sesinde bebek emziği
Kurşunlarda kan bilyesi,
Ezanlı seherlerim çığlık çığlığa
Söyle be Azapay, söyle
Bu neyin nesi?
Sabah namazlarımı kılamaz oldum…
Neden neden? ..

Ah le yâr, vah le yâr
Vatan kan ağlar..
Çungarya Steplerinden Tarım Irmağına
Asrın zulmü yağar sarı öfkeden
Babaocağına,
Ata yurduna.
Sen ağlarsın,
Ben yanarım buralarda Azapay…
Kör oluyorum köhneleşen zamana
Susan rotatiflere, güç’e;
Öfkem kınından çıktı gayri
Yana tüte kor oluyorum…
Ateş çıngılarda hasreti Kaşgar'ın
Duman duman içimin yokuşları
Dipsiz ocaklarda akkor oluyorum...
Biliyorum, çaresizsin
Urumçi'nin yollarında nicedir.
Biliyorum sarı ölüm fırtınası esiyor…
Haberlerini alıyorum ulam ulam
Dualarımı salıyorum göğe avuç avuç
Temmuz sıcağı gün öğlesinde
Üşüyorum Azapay üşüyorum, ısınamaz oldum,
Neden neden? ...

Satuk Buğra Han, Yusuf Has Hacip
Rüyâlarımda her gece, melil, mahzun garip..
Deden Osman Batur’un gözleri eklenir gecelerime
Gök mavisi selâmımı götürmez, götüremez
Düşer martı kanatları ellerime
Sana güzelim Azapay sana
Yürek yürek selâmımı sunamaz oldum
Neden neden?
Mustafa CEYLAN
-,(*) Azapay,
Doğu Türkistan'ın bağımsızlık kahramanı Osman
Batur'un kızı
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YÂR DEMEM GAYRİ
Bilmem hatırlar mısın,
Canımsın demiştim
Canımdan öte, can…
Adına şiirler yazıp övgüler dizmiştim,
Yâr bilmiştim.
Ahtım vardı sende
Alacaklıydım,
Ama olmadı olmadı işte.
Kader ağını öyle bir ördü ki…
Acım katmer katmer bu serzenişte.

YETENEĞİM MEVHİBE
Yeteneğim mevhibe edebiyatı bilmem
Şiirin her türüne meyleder gönlüm benim
Gülce’yi külçe sandım dedim maddeye gelmem
Bu kadar tereddüt’e veyleder gönlüm benim

Bir gün huzur verdin bin katı acı,
Yapar mıyım gayri seni baş tacı,
Hangi derde merhem körün ilacı,
Sür demem Ankara gayrı sür demem.

Kulaktan dolma ilim
............Sonunda olur filim
............Şivem Karadenizdir
............Dert açar bana dilim
Gülce’yi Külçe sandım “dedum orda işum yok”
Yanlış değil yazdığım öyle konuşur il’im

Kırılmaz okunu saldın bağrıma,
Ses vermedin niyaz ile çağrıma,
Götürdün üç canı gider ağrıma,
Dur demem Ankara gayrı dur demem.

Ne zaman ki uyandım su serptim yüreğime
Zararın neresinden dönersen kardır dedim
Bir iki ayar verdim gönül zembereğime
Yolunu gözetleyen çok dostların var dedim

Dört aralık
Yıl iki bin iki,
Ramazan bayramı arife günü
Annemi…
Yirmi sekiz eylül iki bin dört,
Canımdan bir can, büyük oğlumun
Düştü önüme cansız bedeni.
On iki ocak iki bin on bir
Kardeşim…
Doğmamak üzere söndü güneşim.

Bu yüzden
Gülden güle dolaştım
……Dostlarıma ulaştım
............ Onca zamandan sonra
................ Onlar ile buluştum
Yüreğim kıpır kıpır gözlerim şıpır şıpır
Artık bu günden sonra yazarım kupür kupür
Her çiçekten bal almak arının meziyeti
Telafi edeceğim yapamadıklarımı

Sağlık yurtlarınız yolcu hanı mı,
Tükenmeyen hırsın ecel şanı mı,
Kırma Vuslatî’yi yaz fermanımı,
Yâr demem Ankara gayrı yâr demem.

Bu güzel duygularla
........ Kendime geldim, şükür
.......... Daveti alır almaz
..............Geldim işte burdayım

Osman ÖCAL

Selam sevgi saygılar hoş bulduk sefa gördük
Bu gün mukadder imiş burada da post serdik
Şiirdir benim gayem şiirde buluşalım
Mikdat BAL
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SETENAY ÇİÇEĞİ

DAĞ KOKULUM

Psij’in kıyısı geceden sessiz
Işıklar oynaşır bu ne ihtişam
Çağıldayan suyun girdabında giz
Su kuşları seker yorulur akşam

Kardelenler gibi dağda açan beyaz sevdam;
Dağların gelinliğinde
Çağladım serinliğinde
Ağladım derinliğinde
Bir bir kederleri içtim
Zahmetli yollardan senle geçtim.

Kadınca eğilir söğüt
Dalları yemiş doğurur
Hayal çoğaltır parmaklarından
Bakışı düşlere akar
Yıldızlar ki gözleri şua
Ateşsiz kandiller yakar

Menziline eremediğim
Dünlerimi veremediğim sevdam;
Petekteki balım
Gelincikteki alım
Tutunduğum dalım
Canım, kanım, sol yanımsın…

Baharın nefesi
Isıtır teni
Genleşir rüya
Güneşe veda yakındır
Ay doğar daha erken
Belinden kırılan çiçek
Soyunur diriliğinden

Gözlerinde sezdiğim
Çakmak çakmak sevdam;
Işıl ışıl bakanım
Papatyalardan saçıma taçlar takanımsın…

Rahimsiz kadındır ırmak
Gülü okşar ayaz
Burada her vakit zambak
Ölümlü beyaz

Yağmur tazeliğinde
Topraktaki kokumsun
Olumsuzluklardaki yokumsun…

Setenay bağlar yüreğine
Issız akan ırmağı
Yaşar üçüncü doğumda çiçek

Seherimin serinliğindeki
Pembe sevdam;
Bu aşkın okulunu senle okudum
Gönlümde bin bir renk dokudum
Yeşildeki huzurum
Mavideki nurum
Sarım, tellerinde sevdamı çaldığım sazım
Karalara yer bırakmayan beyazım…

Ak saçlı bilge der “su can gibidir”
Ölümler yeşertir düş yaprağında
Hayata tutunur aktıkça nehir
Setenay çiçeği nart toprağında
Mehmet ÖZDEMİR

Yokluğunda sinemi kor ateşte dağlarım
Varlığınla bezeli mor menekşe dağlarım
Dağ kokulum, alım, balım
Olmuyor işte olmuyor
Sensiz şu sol yanım…
Gülten ERTÜRK
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AĞLAMAK

BİR GÜZELİN HÜZÜNLÜ DANSI

Bazen kederden
Bazen sevinçten
Sebep arayıp bulamadığımda hiçten
Kaynayıp gelirse içten
Ağlarım

Şeb-i yeldâya dalan o şuh Rakkase,
Hüzünlü yıldızlar ikliminde,
Kaç saat geçti habersiz,
Goncagül gibi açılmış,
Tüm ihtişamıyla,raksediyor
aşıkların önünde.
Beden dilini konuşturuyor,
Sanki;

Değil ki bir bilmece
Düşünüp dursam nice
Nasıl haksa gülmece
Ben de ağlarım ağlar

-Mubtelâ olmuş gama,cism-i beden firarda
-Efsane-i Leyli'yi aşıklara soruyor
-Tanyeri ağarmıyor dili hala israrda
-Hevesle asumân'ın doruğuna varıyor

Ne zaman
Yalaka bir tebessüm
Yapıştırmaya kalksam yüzüme
Korumaya bin gayret yetmez
Ters düşerim özüme
Hıçkırık neferleri duruma hâkim
Kudretli ama sakin
Hücum eder gözüme
Ağlarım

Kim anlatabilir ki Leyll' yi ona?
Kim gönlünde böyle bir aşk duymuş ki?
Anlatsın...
Süzüyor hovardaları bir bir....
Herkes kendisine baktığını zanneder.
Acı bir tebessümle,
Sanki;
-Kapkara gözlerinden kara yaşlar süzülür
-Kanatlanmış tülleri ufuklarda büzülür
-Nihayet loş ışıkta mecnun yurdu gezilir
-İçlenen kalpten yaşı ümidini kırıyor

Reva ise melalim
Feleğe demem zalim
Gülmüyorsa ikbalim
Ben de ağlarım ağlar

Hatıralar gelir aklına,o güzelin.
Unutmuş muydu eski günlerini?
Taptaze bi fidan iken kim koparmıştı?
Kim yurdundan ayırmıştı kim?
Sanki;

Bir çığlık bestelenir
Suskunluğun şakağında
Masumiyet çırpındıkça
Uykunun batağında
Tek notalık beste
Gözlerimde yaş olur
Yutkunurum çaresizliği
Sindiremem ıssızlığı
Bozmadan sessizliği
Ağlarım

-Bir çift elâ gözlünün tatlı sözüne kanmış
-Yüreğini verdiği o genç alacak sanmış
-Sönmüş bütün ümitler,boş hayallerde yanmış
-Perişan bedenini ahuzârı sarıyor
Verirler eline tatlıdan badeleri,
Hovardaların yakında gelir sedaları.
Rahatsızlık duyar sözlerinden
Pınarlar boşalır gözlerinden
Boncuk boncuk terler döker,bedenden.
Sanki;
-Cehennem olmuş her yer,kalmış hâra içinde
-Bin parçaya bölünen gönlü yara içinde
-O al yeşil yazmalar olmuş kara içinde
-İç çekerek hışımla,bedenini sürüyor.

Atılır kahkahalar
Beni bir hüzün sarar
İyi ki ağlamak var
Ağlarım yine ağlar
Ümran TOKMAK

Gözü dönmüş zenginlerin,
Olurlar oyuncağı.
Kim kurtarabilir onları kim?
Herkes gibi onlarda masum doğmuşlardı.

Melahat TEMUR
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Yalnızlığım Çınlattı Kulaklarını
yalnızlığım çınlattı kulaklarını
kurşun gibi çöktü bulutların karası
saldı üzerime tutsak mahkumunu
kondu yüreğimin çeperine
bir sızı saldı ki derince
Süzüldü geldi ince ince
Düğümlendi boğazım
gardiyanın ellerinde

ATAM EMANETİN GÜVENDE
Karşısına alırken Türk gencini muhatap,
Işıkları yakıyor bize o yüce hitap.
Dost kim düşman kim tanı! Dinle yavrum Atanı!
Gaflete, ihanete yenilip düşme bîtap!
Neler çekti bu millet nice hain közünden
Tecrübeyle sabittir, ödün verme sözünden
Başarıya giden yol birlik, azim ülküsü
Belâların daveti ümitsizlik yüzünden

yalnızlığım çınlattı kulaklarını
Üşüdü yüreğim titrek bir mum gibi
Rüzgarda savrulan çöldeki kum gibi
Süzüldü yanaklardan yaş sicim gibi

Atam sen rahat uyu! Emanetin güvende.
Göz diken varsa eğer; şunu bilsin bir kere!
Bu millet;
Yumuşak başlı ama uysal koyun değildir
Türk'ün izanı yüce, asla seyir değildir!

yalnızlığım çınlattı kulaklarını
açık denizlere saldığım umutlarım vurdu sahile
gelgitler mahkum etti emellerine
akbabalar saldırdı senden kalan her şeye
maviyi soldurdu karanlık eller
topladığım yıldızları çaldılar koynumdan
tozlu rüzgarları estirdiler üstüme

Aydınlık, uygar yoldaki millet,
“Atam izindeyiz” diyor sadâkatle gönülden
Hangi gücün silahı üstün,
Bıraktığın değerden?

yalnızlığım çınlattı kulaklarını
Önce gökteki mavi kayboldu birden
Sonra tozlu bir rüzgar esti her yerden
Aradım sordum haber yok ki hiç yardan

On dokuz mayıs; bin doksan birinci olsa da,
Türk gençliği uyumaz!
Yanılır; ”uyur” diyenler varsa!
Hıyânete nisyansı bir tuzak!
Titretir şer güçleri
Hayal kırıklığına uğratarak

yalnızlığım çınlattı kulaklarını
tılsımı değildi kelimeler sevinçlerimin
anlatmıyordu avuç içinde saklı dileğimi
ilk kez zühre doğmuyordu ilk akşamdan
kara denizlerde boğuyordu sözcükler
kemendini atıyordu boynuma soru işaretleri
ünlem şaşırmıştı konacağı dalı
kelimeler sürüklenip çarpıyordu kayalıklara
tuz basmıyordu hiçbir söz
kanayan yarama
yalnızlığım çınlattı kulaklarını
yetim cümleler sığındı limanıma
senden bir şeyler getirdiler yanıma
baktım kardeştiler bendeki anıma
aldım kokladım gülüm kattım canıma

Bu millet kimden aldı asil soyunu?
Değiştiremez hiç bir güç
Onun güzel huyunu...!
Asuman Soydan ATASAYAR

yalnızlığım çınlattı kulaklarını
Akdeniz sularına daldırdım kelimeleri
yıldızlar altında beklettim geceler boyu
güneşin doğuşunda serdim ufka
kır çiçeklerinin dallarına astım her birini hece hece
ve sana olan hasretim
ve sana olan sevdam döküldü de dudaklarımdan
her seferinde aciz kaldı kelimelerim
Abdullah RAMAZAN
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Bir güzel gördüm Toros Dağında

Kocasına doğurmuştu oğlan...

Bir güzel gördüm Toros Dağında
Ne sarı sarı ne gözler mavi...

Yavan etmiş tatlı aşı boş beşik
Ağıtı ninnidir, ciğeri deşik
Ar eder doğrulmaz, başı hep düşük
Dağlar derman olmaz ocak kumalı

Kaşları kara gözleri de...
Elma yanak
Kiraz dudak
Ne güzellik kaygısı ne giyim kuşam
Mor güllerine sevinirdi şalvarının
Bir de
Lastik pabucunun yeniliğine...

Ah! Anlatsaydı derdini bir defacık
Aşk ateşinde nasıl yandığını, ciğerini anlatsaydı
Dil verseydi kaynanasına...
Eğip kafasını çalışır... Bir de yemeğini yerdi
Bürgüsünün ucuna akan terini silerek
Çalışır, çalışırlardı
bir de konuşsalardı...
.../...
Dermansız yaralar, kadınım ağla
Yârin merhem olmaz, bir çaput bağla
Dinmezse yaralar ateşle dağla
Dağlar derman olmaz ciğer kamalı

Yanıyor ayaklar ah, yanıyor...
Çıplak toprağa bassa yanan yüreği
Ya kazma yarası elleri...
Kalsa evde... Bir kalabilse;
Sürerdi vazelin, yakardı kına eline
Geçerdi ağrısı, dinerdi yarası
Bir tek günü olaydı nola, kendisinin
Bir tek günü...

Bu kara yazgıyı nasıl kırmalı?
.../...
Bir güzel gördüm Toros Dağında
Ne saçları sarı ne gözler mavi...

Kızıyor içten içe kaynanasına
Yolluyor ya dağa, oduna, tarlaya
Yetmedi çobanda oldu davara
Bir de
Yakmıyordu ellerine kına,
Yakamıyordu...

Rahime KAYA

Giderdi kaynana da tarlaya
O büyüktü gitmeliydi, düşünmeliydi geçimi
Yoktu zaten başka derdi, tarladan başka...
Olsaydı anlatırdı
Anlatmadı...
Anlatsaydı, azda olsa anlatabilseydi
Gelin dökseydi dertlerini, dili konuşsaydı
gözyaşının yerine...
Sustu, sustu...
Dertlerine yandı kendi kendine…
Olmamıştı çocuğu
Kocası kesmişti cezasını bir ömürlük
Hüzün yumak olmuş, bağlamış dili
Yüreği ağlıyor, gözünde seli
Yârine sarılmış yabanın gülü
Dağlar derman olmaz kucak sunalı
Bulmuştu gurbette bir sarı saçlı, kaşı kalem
Giyindiği yakışan
Gönderirlerdi mutluluk resimlerinden arkasına
yazılmış bir tek selam,
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OZAN’IM
......özgür iradenin sesi ozanlarımıza ithaf’ ımdır...

MAHŞER
Düşündüler…

Asırlar ötesinden günümüze gelen ses
Sazını halktan alır " ben halk’ ım " der, ozanım!
Onun anladığını anlaya/bilmez herkes
Sözünü halktan alır " ben halk’ ım " der, ozanım!
----sözdür onun taşları
-----sazda ki nem yaşları
------- çatıldıkça kaşları
---------nazıma seslenirim;
----------“ sen halk’ ımsın ” ozanım…

Aslan yaşlanmış,
Yaralı ve yorgun,
Toparlanmadan,
Toplanıp,
Saldırmalı.
Öyle de yaptılar…

Güzel Anadolu’mun yedi iklim köşesi
Cana can’ları katar ozanların nefesi.
Bin bir çiçekle dolu soylu gönül bahçesi
Özünü halktan alır " ben halk’ ım " der, ozanım!
----otağı Anadolu
-----sevgiden geçer yolu
-------her çiçekten balıyla
---------özüme seslenirim;
----------- “ sen halk’ımsın “ ozanım…

İngiliz’i, Fransız’ı,
Sırtlanların en amansızı.
Avustralyalı,
Yeni Zelandalı.
Hindu’su, özentisi,
Karınlarına vurmada ayaklar,
Gayret vermede üzengisi.
Yaralıya bilenen diş, sırtlan dişidir
Ve her zaman liderleri dişidir.

Aşk od’uyla yanarken gönlünün mabedinde
Bir avuç kara hasret kızıl lavlar, derinde
Gönlüne kanat takıp sıla/gurbet elinde
Közünü halktan alır " ben halk’ ım " der, ozanım!
----hak için halkı için
------küllerinden doğan o
--------arş-ı âlâyı gezip
----------yağmur olup yağan o
-----------bazıma seslenirim;
------------ “ sen halk’ ımsın” ozanım…

Stratejileri vardı…
Kolay olacak diyorlardı,
Kolay olacak
Gemiler boğazdan geçip,
İstanbul’da duracak
Bunu gören Türkler
Derhal teslim olacak.

Yağlı ilmek boynunda yürür mahşer yerine
Yiğitçe duruşuyla benzer gönül erine
Ozanlık bir çınardır, kök salar en derine
Düzünü halktan alır " ben halkım " der, ozanım!
----yaradan’ dan ötürü yaratılan’ a meyli
------dik durana sözü yok, demez ki boynun eğri
--------türlü türlü renklerin nakışındaki doğru
----------bezime seslenirim;
---------- “ sen halk’ ımsın” ozanım…

Bir çırpıda boğazdan, seğirtti hülyalarda,
İstanbul’u çok kolay kuşattı rüyalarda,
Seyit onbaşı dürtüp, ayılttı deryalarda.
Lafla ekin biçilmez, Çanakkale geçilmez.
Gerçi,
Güçte oran yoktu,
Lakin
Yürekte de öyle.

Aşk adına içerken al kadehten badeyi
Meşakkatli bu yolda kim uzatmış vadeyi
Refika’m der, ozanlar tercih eder sadeyi
Dozunu halktan alır " ben halk’ ım" der, ozanım!
----içtin doluyu aşkın
-----yürüdün yolu taştın
-------bir hırka yalın ayak, coştun
---------ozanım coştun, karıştın
-----------yıldızlara…

İlk günden ölüm tükürdü medeniyet…
Elli kiloluk Mehmet,
Tonlarca kurşun yuttu.
Sağ kalanlar siperde,
Öfkesini uyuttu.
Sustu tabyalar…

Refika DOĞAN

Yüklendiler boğaza,
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Sevinçle müttefikler.
Gürledi suskun toplar,
Çaktı eski tüfekler.
Yeniden,
Yeniden çekildi tetikler.
Ve…
Gerçek oldu,
Nusret’le desteklenen,
Seyit’in umutları.
Düşman, nihayet anladı,
Tozlanacaktı botları.

Demir, çeliğe karşı etten, kemikten beşer.
Allâhu ekber deyip, vurdular, üçer, beşer.
Azrail’den kaçılmaz, Çanakkale geçilmez
Binlerce kayıp verip,
Kıyılara tutundular,
Türkler teslim olacak,
Dediler avundular.
Seddülbahir, Kilitbahir,
Kanlı sırt, Bomba sırtı,
Kireç tepe, Alçı tepe,
Arı burnu, Anafartalar,
Bilinir oldu her dilde.
Kan tadı bıraktı,
Söyleyen dilde.

Selam durup Mehmet’e, dost olan geçer tabi
Zalimler, hayâsızlar elbette boylar dibi.
Çanakkale boğazı, küffar boğazı gibi,
Her lokmaya açılmaz, Çanakkale geçilmez

Kum torbalar dağıldı, şühedadan siperler.
Tüfekten çok, top ile parçalandı neferler.
Toprak, su ve havaya karıştı şehit erler.
Sular kanlı, içilmez, Çanakkale geçilmez.

Hünkâr,
Başa,
Paşa yaptı Liman’ı.
O da ilk iş,
Terk etti kıyıları, limanı.
Gelibolu’nun içlerine
Çekildi, şanlı ordu.
Birer avuç gönüllü
Küçük koylarda durdu.
Yahya çavuş ve Mehmet’ler,
Siperlere gizlendi.
Gülle yağdı, tepeler
Üstlerine düzlendi.
Daha sonra bir gemi,
Karaya alın çaktı,
Yırtılan pis karnından,
Binlerce asker aktı.

Siperler yıkıldıkça
Daha dik oldu başları
Çoğunun susuzluğuna
Yetişti gözyaşları.
Kimi idrar içti kimi kan.
Derelerden akan,
Bayrak rengi asalet.
Solunansa,
Bir oksijen, bir kurşun,
Bir oksijen, bir kurşun.
Orantısız rakipten, kat kat daha beteri,
Genç bedenleri sağdı, amansız dizanteri.
Çoğu tetik çekmeden, döktüler ecel teri.
Aş sinekten seçilmez, Çanakkale geçilmez.

Yahya ve askerleri Ertuğrul’da durdular,
Cephaneleri kadar İngiliz’i vurdular.
Her mermiye bir ceset, bu ne sırdır? Sordular.
“Beyt-ül mal bu saçılmaz, Çanakkale geçilmez”

Gerçek…
Kale yıkıldı,
Çanak kan doldu,
Ay baktı, burkuldu.
Yıldız ürktü, aya sokuldu.
Görüntü, kana nakşoldu,
Bir bayrak, al bayrak
Böyle doğdu.

Altmış dört şehit,
Binlerce ceset,
Bir avuç can, bir tufan önünde set.
Bir tarafta;
“hadi oğul hadi git, ya gazi ol ya şehit”
Diyen anaların evlatları.
Diğer yanda,
Maceraperest,
Modern dünya cellâtları.

Fetihten kalma öfke, sağdı Çanakkale’de,
Lakin yılanı Mehmet, boğdu Çanakkale’de.
Bir bayrak ve bir lider, doğdu Çanakkale’de.
Çanakkale geçilmez, Çanakkale geçilmez.

Dünyanın karşısına dikildi, üç er, beş er,
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YUNUS(a.s)’un KISSASI(1)’DEN

Kan aktı, ölüm aktı,
Ruhlar yerine varmadan,
Yeni canlar cepheye aktı.
Ne can alan, almaktan,
Ne de veren, vermekten bıktı.
Nihayet,
Demir, çelik def olup gitti.

…… Yunus denize konulmuş,
........ Büyük balık onu yutmuş.
…………. Deniz müthiş fırtınalı,
…………. Gece ise dağdağalı,
………………… Karanlık iğneli beşik,
…………………. Ümitler her yönden kesik.
…………………………. İşte bu vaziyetteyken,
…………………………. Sebepler tükenmiş iken.
Yunus, “La ilahe illa ente suphaneke inni
Küntü min ez-zalimin” (*) der ve eder tevbesini.

Sanmayın ki savaş bitti…
Yıllar sonra Atatürk’ün hitabı,
Barışı inşa etti.
“Bu topraklarda kanlarını döken kahramanlar,
Mazimize değer katıyorsunuz.
Huzur ve barış içinde uyuyunuz,
Çünkü Mehmetçik ile yatıyorsunuz”
Ve analarına,
“gözyaşlarınızı dindiriniz,
Onlar artık bizim evlatlarımız
Bağrımızda yatıyorlar,
Bunu içinize sindiriniz”

(*) Yok Senden başka ilah.
Tenzih ederim Seni
Her türlü noksanlıktan.
Gerçekten kendine ben
Oldum zulmedenlerden.
İşte bu yalvarıştır ki çok süratli bir biçimde
Onu kurtaran vesile oluverir an içinde.
Bu duanın büyük sırrı şudur ki: O vaziyette,
Tüm sebepler bütünüyle suskunlaştı şe’niyette.
Çünkü o halinden onu kurtaracak öyle bir Zat

Kurt kurda şerlik eder, etmez koyun koyuna.
Anzaklarla yatıyor, Mehmet koyun koyuna
Şerlik eden kurtların, umutlarını Mevla’m,
Sonsuza kadar gömdü, bak Ertuğrul koyuna.

Lazım ki, onun emrine boyun eğsin tüm mevcudat.

…………. Denizde tüm balıklara
…………. Ve bütün o deryalara,
……………………… Hem karanlık gecelere,
…………………….... Ve hem de bütün göklere,
Hükmünü geçirtebilsin. Çünkü onun aleyhinde,
…… Gece,
………… deniz,
……………… ve de balık,
…………………… sanki bir mahşer deminde.
Üçünü birden emrine itaatkâr eden bir Zat,
Onu salimen sahile çıkarabilir o saat.
Eğer bütün bir halk onun hizmetkâr ve yardımcısı
Olsalardı da olmazdı beş paralık bir faydası.
Demek ki, tüm sebeplerin hiçbir tesiri olamaz,

İhsan ERTEM

Tüm Sebepler Sahibinden başka bir melce bulunmaz,

Aynelyakin gördüğünden bunu, sırr-ı Ehadiyet
Tevhid nurunun içinde geliştiği için elbet,
Şu münacat aniden
…………………… geceyi,
………………………… hem denizi de
Balıkla
……… hepsini birden etti emrine amade.
...................................................
Ali OSKAN
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AŞIK OL DA

Esiyor Başımda Kavak Yelleri

Gülüşlerin bana bahar getirir
Sensizlik ölümdür hayat bitirir
Hasta eder yatak ile yatırır
Aşık ol da seni olda göreyim

Esiyor başımda kavak yelleri
Ebemkuşağında gördüm alları
Şerbet, şeker, bala değmiş dilleri
Pulun oldum, sözlerinde güzelim
..........aşkın girdabına düşmüşüm
.............kuşların yavruları için
...............gagasındaki damla suda canım
.................sevdan beni del-eyledi

Belki sende tutuldun
Güneş ile ay gibi
Benim gibi aşkı için şaşanını
Bütün bentleri yıkıp
taşanını görmedin.
Seher vakti güneş olur doğarım
Yağmur gibi çisil çisil yağarım
Sensin mavi boncuk sensin uğurum
Aşık olda seni olda göreyim

Eğildim öpmeye elma yanaktan
Ab-ı hayat diye kiraz dudaktan
Korktum inan, kirpikteki şu oktan
Kulun oldum, gözlerinde güzelim
..........Kula kul olmazdım ama
.............Sevmişim yürekten
................Gönül kapımı sen zorladın

Ayakların yerden
Aklın serden geçer mi sevmiş olsa
İnsan sevdiğinden
ilelebet vazgeçer mi

Elinden tutup da girsem koluna
Abdal oldum yanağının alına
Sarmadan belini serdin yoluna
Çulun oldum, tozlarında güzelim
..........Her kapıya serilmezdim
.............Eşiğine serdin beni
...............Her gelene sürdün beni

Mevlüde DEMİR

En anlamlı gülücükler saçtığın
Ebedi gönlüme kanat açtığın
Görmeden halimi gelip geçtiğin
Yolun oldum, izlerinde güzelim
..........Her bastıkça
.............Kaldırırsın tozlarımı
...............Yetmez mi ki
.................kaybedersin izlerimi
Ekildin gönlüme tohumlar gibi
Öbek, öbek bittin, kök saldı dibi
Kırmadan Yiğit'i sensin sahibi
Dolun oldum, güzlerinde güzelim
..........Döktün yaprağımı
............Sen çevirdin gazele
..............Tutulmuşum bir kez
................Senin gibi güzele
Harun YİĞİT
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SEN HATEMÜ’L ENBİYASIN

YEDİ TEPELİ ŞEHRE

Yaratılmış ol kâinat her zerre hayran sana
Salât-u selâmlar olsun ömrümce her an sana.
“Levlake levlak” buyurdu Cenab-ı Rahman sana
Sen Habib-i Kibriyasın Ya Muhammed Mustafa.

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

Güle damlar
Kafestir güle dam’lar
Her bülbülün gözyaşı
Seherde güle damlar.
Ayağına yüzler sürer, nice yüz bin felekler
Senin arkanda saf tutar, mukarrebun melekler.
“Dile” denince Mi’raçta “ümmet” olur dilekler
Ümmetine âşinasın Ya Muhammed Mustafa.
Gül desen
Güle benzer gül desen
Güller güzel kokmaz mı?
Açılan her gülde sen.
Zatından şefaat diler yüz yirmi dört bin enbiya
Devam eden mucizendir nice milyon evliya.
Hatırlısın sözün geçer şemse, yıldıza, aya
Sen Hatemü’l Enbiyasın Ya Muhammed Mustafa
Güle ser
Gülü topla güle ser
İsmini bir kez ansam
Gönlümde bin gül eser.

nasıl terk ederim seni
bu kadar kolay mı
çözüm olsaydı
arkama bakmazdım hiç

EKREM YALBUZ

itelemeden yürü
yan yana kıyı boyu
feryat etmeden martılar
çıkalım eve doğru
kapanırken arası
açılmakta yarası
kaçırmada sırası
belime kuşandığım
uzun uzadıya
bekledim seni öylesine
can durasıya kal
sonrası allah kerim
ozan efe istanbul
ara ki bir daha bul
sevdasındaysa tombul
yarasın kaşıdığım
Ramazan EFE
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Saçlarım rüzgarda savrulsa bir an
İpek saçlım derdin aklımda heran
Şu çileye yürek dayanır mı can
Bu hasret bitmiyor özledim seni

SEN GELİNCE AKLIMA
Rüyâlarımı süsleyen sen
Gönlüme düşersin ya aniden

Sen gelince aklıma aklım şaşıyor
...Yüreğim üşüyor
.....Göz kapaklarım düşüyor

...Gökkuşağına
.....Astım salıncağımı
Ufuklara her yükselişimde
Yokluğun doldu içime yar

..Kanayan sol yanımı
...Sevdiğim bir tanem
....Çaresi buysa eğer
.....Veririm veririm al canımı

Seni aradığım
Her yerde hasretin var
Sensiz ya
..Yalın ayak düşlerim
...Hasreti ilmek ilmek
....Bulutlara işlerim

Ben halâ seni beklediğim yerdeyim
Fatma KALKAN

.Sen gelince aklıma
..Tane tane avuçlarıma
..İnci saçar gözlerim
.Sen gelince aklıma
..Çocuksu bakışlarımda
...Kaybolmanı isterim
Ah yar dertli zaman çaresiz yorgun
Yokluğun pareler umutlar vurgun
Küskün anılarım bakışlar durgun
Bu hasret bitmiyor özledim seni
.Sen gelince aklıma
..Gölgene yaslanırım yar
...Sanki şu kalbimin acelesi var
....Halbuki gitmek istediği yer
.....Küçük bir beşik dar mı dar
Küskünüm feleğe zalim mi zalim
Hasretine düştüm yok ki mecalim
Sensiz yaşamaktan kalmadı halim
Bu hasret bitmiyor özledim seni
Avuç alırımı çevirince semaya
....Bulutlar oynar yerinden
Güneş acır boynu bükük halime
...........Doğmak ister üstüme
...Göz yaşlarım denk
Amansız zamansız çağlayan sele
Ben sana hasret
Yaşadım yar varlığında bile
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Akdeniz solumuştu yüzüme
Nefes nefes senin olmuştum,
Yurdum olmuştun.

SENDE KALDIM ANTALYA
Kepez üstünden göz süzdüm sana ilk
İlk anda başladı bu sevgililik

Huzuru ilk sende buldum inan ki!
Göbeğim bağrına gömülmüş sanki

Tanrım diyebildim,.
Ve seninle yaşlanabilmeyi diledim.
Sonra süzüldüm tenhalarına,
Hayran hayran dolaştım
Mecnun gözlerimle..
Fark etmiştin ki beni
Kabarmıştı kolların,
O an duydum,
Turunç çiçeklerinin
Ve ıhlamurların rayihalarını,
Tütüyordu koltuk altlarından.

Gönlümde keyf halk edilmemişti henüz
Ve sen birlikteydin denizle.
Deniz hoşnuttu ki senden,
Bozdurmuştu hazinelerini.
Altınlarını kum edip,
Lara’da sermişti ayaklar altına.
Nadide taşlarından,
Gerdanlık yapmıştı Konyaaltı’na.
Ve sen Falezlerini,
Taç etmiştin onun başı üzerine
Akdeniz tacına çarpa çarpa arınıyordu
Öfkesinden, kibrinden, kirinden
Altmış sene önce der Akıltopu
Benim yirmi yılcık bak hepi topu
Zaman her derde devadır derler
Bak sana dert oldu akan zaman
Huzur çekildi caddelerinden
Kargaşaya kaldı Meydan
Yağmurlar arıtamaz oldu
Yaban el artıklarını
Rüzgârlarsa giremiyor içerine
Rüzgâr perdelerinden.
Kokuları çekildi
Turunçların, ıhlamurların
Şimdi can derdine düştüler.

Memleket kokusu bu imiş meğer
Bir ciğerlik hava bir ömre değer
O zamanlar
Trafik kargaşasını
Filmlerde gören
Mutlu insanlar yaşıyordu seninle.
Caddeleri,
Yağmurlar yıkıyor
Rüzgârlar kurutuyordu.
Tabiri caiz ise bal dök yala.
Yaşama sevinci soluyordu insanlar.
Su satın almaksa, boşa zahmetti
Yağmurun sendeki adı rahmetti
Işıklar Adriyan kapısını aydınlatıyor,
Kale kapısını
Yeni gelenler bekliyordu.
İlahi nurlar saçan,
Bir kandil fitili gibi
Döne döne yükseliyordu,
Yivli minare.
Ve zamanı hatırlatıyordu solundaki taş kule.
Tarihi yaşatmak kâr kalmış sana
Ömür bahşediyor, bakan insana
Cumhuriyet meydanından
Utana sıkıla,
Uzanıp bakmıştım kale içine.
Binlerce yıllık, mahremiyetine göz değirmiştim.
İçimden hep böyle kalmanı geçirmiştim.
Tüccar kafalı işletmeler yoktu henüz
Tophanede çay içiliyordu,
Gam keder atılıyordu Akdeniz’e.

Hey! gece dağıtıp gündüz uyuyan (lar)
Nerede gönüllü yeşil boyayan (lar)
Mavi bayrağının altına
Hoyratça demir attı dev gemiler
Rüzgâr denizden esince
Sintineyle tanıştı
Kıyıda yüzen acemiler.
Senin eşsiz tacını
Uyduruk betonlarla,
Sözüm ona süslediler…
Rantçı emmiler.
Bu ne hal Antalya’m
Söyle bu ne hal
Mazideki seni al gönlümden al
Ne olur Antalya’m bari böyle kal.
İhsan ERTEM

Kadın yarından seyre dalmıştım,
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DELİ GÖNLÜM YETER ARTIK

KAR TANELERİ ve BİZ

Deli gönlüm yeter artık sona erdir uykunu
Hüsran sende, zarar sende görmez misin soygunu

Kar taneleri,
Gökyüzünden süzülerek inerler.
Nazlı nazlı, edalı
Yüzü yolda, geçimli gelin gibi.
Ne nefret, ne kin aralarında,
Ne iteleme, ne çelme.
Acaba ne söylemek isterler
Gökyüzünden süzülen
Kar taneleri…

Bir gün gelir derler hadi oku kendi öykünü
.................O zaman halin ne olacak?
.....................Avukatın da olmayacaktır
.........................Hükmünü kendin vereceksin
Hesap vakti, dehşet anı her mükellef zordadır
Son pişmanlık faydasızdır, çekidüzen burdadır
Zerre kadar iyi, kötü her ne varsa ordadır
.................O zaman halin ne olacak?
.....................Avukatın da olmayacaktır
.........................Hükmünü kendin vereceksin
Dönmek mümkün, tövbe mümkün can bedende oldukça

Aynı yöne yolcu hepsi
Hedef aynı, tavır belli
Örnek alsak mı acaba
Hem saygılı, yüzü yollu.

Der Mikdati ben kendime neden edeyim zulüm
Bu dünyada rahat yoksa düğün olmalı ölüm
Ebediyyen yazık olur eğer şaşarsa yolum
.................O zaman halin ne olacak?
.....................Avukatın da olmayacaktır
.........................Hükmünü kendin vereceksin

Kar taneleri,
Gökyüzünden süzülerek inerler.
Biri diğerine benzemez asla.
Ayrı duruş, ayrı sima.
Ne kadar da bize benzerler.
Kimi tek tek,
Kimi öbek öbek, imece
Acaba ne söylemek isterler
Gökyüzünden süzülen
Kar taneleri

Kendine dön Hak’ka yönel fikret vakit buldukça
Sonun vahim, gidiş müthiş bu ahvalde kaldıkça
.................O zaman halin ne olacak?
.....................Avukatın da olmayacaktır
.........................Hükmünü kendin vereceksin

Her birinde ayrı sima
Gören göze düşün diyor.
Tefekküre dalmaz isen
Sonra zordur işin diyor.

Mikdat BAL

Kar taneleri,
Gökyüzünden süzülerek inerler.
Birleşerek güçlenirler çığ gibi.
Tipi gibi, boran gibi, dağ gibi
Çığ olur devirirler
Tipi olup savururlar..
Bazen tüm çareleri çaresiz bırakıp
Geçit vermez yol olurlar.
Nice Koçyiğitleri saklayarak bağrında
Ferman olur, dil olurlar.
Acaba ne söylemek isterler
Gökyüzünden süzülen
Kar taneleri…
Birlikten hep dirlik doğar.
İki elinse sesi var.
Rabbim akıl vermiş amma
Niçin olmadık kar kadar?
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Kar taneleri,
Gökyüzünden süzülerek inerler.
İnanmayan izlesin,
Gökyüzünü gözlesin.
Buhar olur çıkar göğe
Gökten döner yeryüzüne,
Ne kadar da bize benzerler.
Topraktan gelen insan
Toprağa döner gibi,
Bu yolculuk hep sürer
Mecburi sefer gibi.
Anlamayana seyirlik masal
Görebilen gözlere sayfa sayfa ders olur.
Ne çok şey anlatırlar
Gökyüzünden süzülen
Kar taneleri…

SETENAY GUAŞE
Nigar Ağaoğlu'na
I
Setenay
Ulu dağların soylu kızı
Eteklerinde ikincil dağlar uyur
Görkemli masalların perçeminde
Devlerin uykusu yok
Kartallara gökyüzüdür
Aslanlara mekân
Kafkas karlı dağların en parlak
En yalnız yıldızı

- Bakmasını bilen göze
- Her zerrede ibret yok mu?
- Umulur ki anlaşıla,
- Bir de kar anlatsa çok mu?

Setenay
Doğurur tarih
Doyurur sonsuzu parmaklarından

Teknoloji güçlü elbet
İnsanın da bir gücü var.
Görüldü ki yetmez bunlar
Olabildik mi kar kadar.

Çağıl çağıldır Kuban
Beyaz iplik gibi akar gider sonsuza
Yalınca bir sevdadır Kuban
Geniş omuzlarıyla akışı kadınca
Memeleri süt emzirir yada yabana
Ölümler çoğaltır çağlar boyu
Yağız bir kısrak gibi kadınlığı
Kadınlığı doğurgan

Kenetlenip birleşelim
Sarsamasın bizi rüzgâr.
Yaradan’ın izni ile
Gücümüz olsun kar kadar

Setenay
Topuğundan kan fışkıran gül
Beyaz gülleri kana bulayan kadın
Eteğinde günden kalan artıklar
Suya verir ellerini çiçekleri sulayan kadın
Akıtır ter ırmağa
Ölümsüzdür aşkı serper ırmağa

İşte sözün en kısası,
Gücümüz cürümümüz kadar
ZÜBEYDE GÖKBULUT

Nart çobanı dert çobanı
Aşka gebe karşı yaka
Kadın lazım aşka yaka
Çağıl çağıldır Kuban
Suyu akar derince
Körpe bir taydır zaman
Çoban Setenay’ı içirir gözbebeklerine
Çobanın aşkı Setenay’ın gönlünde yıkanır
Kız tutulur çoban tutulur hayat unutulur
Setenay babasız çocukları alır düşlerine
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Çoban gerer yayını ok gök kuşunun kanatlarında
Gök nefesli zamanlar geçer

ADINI MİRAS BIRAK

Geceden sağar ikindi kuşlarını
Sırtında karlı kaf dağı
Zamanı eğirir nefesi kesik gagasız kuşlar
Huma daha doğmamıştı Setenay da doğmayacak

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

II.
Aşk içe genişleyen yazısız sözsüz söylem
İki bakış arası karmaşık düşsel eylem
Yüreğinde ısıtıp çoban oku gönderir
Setenay ateşlerde Setenay narda erir

Bas mührünü ilimle, irfan ile, nursuz çağın yüzüne...
.....................Adını miras bırak.
Unutulmaz şafaklar ışıltıyla göz kırpar
Alın terin damlasın,zaman denen ocağa.
Soluğu kesen sancı hafızamda kımıldar
Yad yaban ıslıkları koyma sakın dudağa...
...Senindi Karacoğlan,Veyselle Dadaloğlu
...Ve senindi unutma,dünyada akan her su...
..................Itri senin, Yunus'ta, Mevlâna'da
Sar sarmala Anadolu'yu bir uçtan bir uca yüreğinle
.....................Kucak aç yarınlara bayrak bayrak
......................Davran haydi yiğidim!
........................Adını miras bırak.

Ok uçar rüzgâr gibi yel tutar nefesini
Su akar çağıl çağıl ırmak içer sesini
Ok aşk ıslıklarıyla saplanır kara taşa
Ana rahmi gibidir döllenir sırlı kaya
Setenay alır gider taşı koyar fırına
Taş büyür telaş büyür sır kalır mı yarına
Dokuz ay on gün dolar taştan ince ses gelir
Kayanın göbeğinden erkekçe nefes gelir
III.

Sakarya kıyısında bekler Mustafa Kemal
Ayağa kaldırasın Sakarya'yı diyerek.
Asımın neslindensin, yediğin her şey helal
Girmesin bağrımıza,yılan, çiyan, engerek..
....Ve senindi düşmanı denize döken ordu
....Geçen son elli yılda söyle sana ne oldu?
.........Kan dökerek aldığın bu güzelim toprağı
...........Parselleyip satarsın yabancıya.
............Dünkü uşak efendi,dünkü uyuz hükümdar
................Eşkiyanın meskeni olmuş yüce dağlar.
....................Ayyıldızım hüzünlü aç gözünü iyi bak
............................Davran haydi yiğidim
.............................Adını miras bırak.

Setenay günlere gün katar
Alır soluğu Lepş’in işliğinde
Lebş’in mahirdir elleri
Taşa vurur bıçağı taş yarılır karnından
Al kıvılcımlar saçan kızgın bir oğlan çıkar
Kurtlar ulur dağlarda kılıç çıkar kınından
Setenay‘ın eli yanar eteği yanar yüreği yanar
Çocuk kızgın bir ateş gibi
Lepş bebeği tutar maşa ile dizinden
Yedi kez kutsal suya daldırır
Yumuşakça dizleri demir maşa izinden
Ne ok işler ne kılıç çeliktir bedeni

Güneş bakışlı çocuk,sormaz mı dedesini?
İzini aramaz mı kültür, bilim, teknikte?
Melil mahzun bırakma,çocuğun nefesini
Boğ şu karanlıkları,yaşasın esenlikte...
...Senindi Akşemsettin,Uluğbey, Piri Reis
...Ve senindi haritalar,senindi kavis kavis...
...................Bittiğinde ırmakların kaynağı
.....................Kesilir bilirsin denize akan kolları.
..................Kaynağını kurutma, dön, kendine dön!
........................Düştüğün yerden doğrul,kalk!
.........................Güneş bakışlı çocuklara
..........................Adını miras bırak.

Kılıçla saldıran çocuk Savsırıko
Savsırıko Kafkas dağına düşer
Bakışı kartal elleri pençe
Mehmet ÖZDEMİR

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

KAHRAMAN VE ÖNCÜ TÜRK ANALARI

Bu maraz yakamı tutalı beri
Ne uykum uykuca, ne gündüzüm gün
Sevdiklerim hatırıma düşünce
Bir fasıl ederim, günde dört öğün.

Kadirşinas insanın sesi bu!
“Ey Kadın! diyordu Atam,
Sen; yerlerde sürünmeye değil,
Layıksın, omuzlar üstünde yükselmeye
Hiçbir milletin kadını TÜRK ANASI kadar
Taşımamıştır milletini kurtuluşa, zafere."

“Ah gurbet, zalim gurbet” diye başlar bir türkü
Tatmayana hoş gelir
Tadana nahoş gelir.
Bir de tavan yapmışsa kavuşmanın hayali
Ağlar, söyler dolanır
Gezerim yarı canlı
Ne göz görür, ne kulak
Ne söylense boş gelir

Atamızın yüreği vefa içindeyken,
İhmal batağına batmış evlâdım ben
Yanağım alev aldı, düşünce utancıma
Hayretle sorgulandım geçen zamana
Af dilemek düştü acizâne kendi payıma…
Her milletin öncüsü gönderlerde yaşarken
ÖNCÜ ANALARIMIZ, tozlu raflar ardında…
Mülkü onlar korudu, sıcak kürkü biz giydik
Bu bizim ayıbımız, çağdaş yaşam yolunda…

Kırk senelik ömür gurbete hibe
Hele durun, benden iyi kim bilir?
Piyango misali çıktı nasibe
Çektiğimi ALLAH, bir içim bilir

Adı sanı bilinmez nice öncü analar
Unutulmuş, tarihin mahzeni minderinde
Hükümdar Tomris Hatun, at sırtındadır hâlâ
Sâkıt olmuyor cevher, gömülerde yatmakla

Hadi gittim diyelim sılama sevinerek (!)
Her hatıra bir ok vurur gözüme
Sağanak sağanak yağmur iner yüzüme
Çalar söyler ağlarım
Kimeydi sevdalarım?

İfşâsı teşvik eder, başarıya gençliği
Emekler hakkıyla sahibini bulursa,
Nene Hatun’lar güler, Aziziye Tabya’dan,
Şerife Bacı’yı güneş ısıtır ruhundan…
Milli tarihimizde İLK’e kadem basanı
Tanıması gerekir bu ülkede herkesin
Bayrak elde ateşe koşup atlayan onlar!
Meşale yakmak için ön kıvılcım olanlar
Mânâsı geç bilinen insan dehası onlar
Müfide İlhan onlar, Remziye Hisar onlar…

İki tümsek karşılar ayrı ayrı yerlerde
Ne “hoş geldin” diyenim, ne el sallayanım var
Şimdi bir dinmez sızı hatıradır bağrıma
Yok, başka çıkar yolu.
Çaresizlik...
Çaresizlik yeniden sıvadı sağı solu
Vuslatın düşüne kurulmaz saat
Emire rıza gerek
Zora kanaat gerek

Aştılar…
Engel, set, bariyer,
Ezâ, cefa nedir ki; düğün, bayram, toy
Can koydular hedefe
Sezgi gücü, silah gücünden yüce…

Yollarıma pusu kurmuş birisi
Ben gitmek istesem ayak gitmiyor
Bitecek gurbette ömür süresi
Ne söylesem anlatmaya yetmiyor

Karanlık tünellerin içinde sesli, sessiz
Olmazları oldurup, yıktılar engelleri
Bilseniz ne kutsal işler yaptı,
Mübarek öncülerin öpülesi elleri!

Zübeyde GÖKBULUT

Tıkanmış kanalların çile işçisi,
İlim-irfan çınarı Refet Angın’dır onlar
Asra deha doğuran Zübeyde Ana’dır,
Sabiha Gökçen olup, gökleri delendir,
Değeri geç verilen, sanat eseri onlar!
Tanı sen de oku onları ey vatan evladı!
Yâd edilmek onların en büyük hakkı
Okuyun lütfen!

68

Kimler gelmiş, kimler geçmiş ülkemin tarihinden?
Kemiklerinden evvel, anıları çürümüş bile
Oysa layıktı onlar, baş tacı edilmeye.

Firavun'un Karısı Hz. Asiye

Kimi vatan savunmasında fedai
Kimi düşman çizmesi altında mayın
Riyaya bulaşıp, asla olmadılar hain.
Öncü depremdir onlar, kırılma noktasında
Nezahat Onbaşı onlar, henüz oyun çağında…

O, Kuran-ı Kerim'de adı övgüyle geçen
Hazreti Asiye’dir namlı kadından biri
Firavunun karısı amma hak yolu seçen
Nil kraliçesiydi gamlı kadından biri

.........Hz. Asiye

Ün salmıştı Asiye dürüstlüğün timsali
Tertemiz ahlak onda bulunur mu emsali

Kimisi mermi taşıdı kağnısıyla…
Kimisi yara sardı sırtında bebek,
Karnında sancısıyla…
Kara Fatma’lar, Ayşe Kadınlar,
Yavrusu için aslan önüne kendisi atlayanlar !

....Mısır Firavunu bir rüya görmüştü
...............Orada bir kahin
..............Yorumladı rüyayı
...............İsrail oğullarının
.......... İçinde yetişen çocuğun,
. Mülkü elinden alacağını söylemişti.
...............ve bunun üzerine
.......Bu Firavun İsrail oğullarının
Doğacak olan tüm erkek çocuklarının
............Öldürülmesini istemişti.

Bilge, cevval, cesur,
Safiye Ali’dir onlar, şifa dağıtan şelâle
Fırtına gecesinde bile sönmeyen meşâle!
Safiye Hüseyin’dir, Çanakkale’de yara saran
Halide’dir, Ediptir ön saflarda yer alan…
*
“İlimdir en hakiki mürşit” diyerek
Karanlık dehlizlere ışıklar yakan adam
Hak hukuk taksimine, insanca bakan Atam,
Biliyordu ki:

Firavunda yoktu ki bir zerresi ahlakın
Temiz duygularını sömürüyordu halkın
İlahlık iddiası Kâfire yetmiyordu
İlahların ilahı en yüceyim diyordu

Aydın analı milletin, atisinden korkulmaz
Ne ayağı ne bileği, düşse bile burkulmaz.

İsrail oğulları işkenceyle yaşıyor
Melunun başı Kâfir sınırları aşıyor
Zulmediyor onlara zehrini kusuyordu
Yüklü karınlar deşip bebeler kesiyordu

Gördüğümüz her şey kadın eseridir” diyerek
Çarpık zihniyet engeline itibar etmeyerek,
Yeryüzünün öznesi kadınlara, kızlara;
Takdim edince “Tevhîd-i Tedrisat” çiçeğini;

Halk uyku uyuyamaz çıkışı yok kör kuyu
Yürekte duyarlardı çaresice korkuyu
İsterse hep öldürsün dünya çocuklarını
Musa’ya açtıracak Mevla kucaklarını

Bakın, neler yazdı onlar gurur sayfamıza,
Zirveden gül yağdırdılar vatanımıza!
Haydi şahlan ey Türk Genci!
Tanı, tanıt, örnek al, güç al, ders al anandan
Işık al imkânsızı imkân eden kadından…

Olması gerekeni bildirmişti Yaradan
Sandık ile saldılar Nil nehrine karadan
Sarmaladı Nil nehri yüreğinde beledi
Saraya götürecek usul usul buradan

***
….Ey kahraman öncü anam!
…….Tozlu rafta yatan cefakâr aziz sılam!
………...İlk aşkım, sırma nakışlım!
……………………..Aç koynunu ben geldim!
…………………………….Bir bilinmez ilden,
……………………………...Uyku seyrinden geldim

Görmüşlerdi sandığı aldılar Nil nehrinden
Kucakladı Asiye ağlıyordu kahrından
Cellat gördü bebeği korku düştü özüne
Bir hamle yaptı ona öldürecek zehrinden
Firavun'un karısı dedi ki:
‘Benim için de senin için de bir göz aydınlığıdır
Onu öldürmeyin;
Umulur ki bize yararı dokunur,
Yahut onu evlât ediniriz…’

Aziz hatırandan af dilemeye,
Affetmesen de, ellerinden öpmeye geldim!

Asuman Soydan ATASAYAR

İmran çok hüzünlendi ana yüreğiydi bu
Hem de ilk ayrılmıştı merak etti yavruyu
Çıldıracak gibiydi hasret büktü belini
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Durur muydu melekler emir almışlar haktan
Gölge ettiler elbet kanat açtılar çoktan

Açığa çıkacaktı özlemişti gülünü
Yüce Mevlam yetişti acısını durdurdu
Musa’nın kardeşine hem izini sürdürdü
Ertesi gün bebeğe sütanne arıyorlar
Çocuk kimseyi emmez anlam veremiyorlar

Hazreti Asiye'nin duası kabul oldu
Makamı gösterildi yanında hazır buldu
Duymadı hiç bir acı ruhu alınmış zaten
Kayalar düştü anda hissetmez cansız beden

Neylerse güzel eyler kilit vurmuş Yaradan
Her şeye kadirsin sen Alemleri var eden

Şehadet şerbeti içti
Cennet kapısını açtı
Seyrederek makamını
Göçtü bu dünyadan göçtü

Musa’nın kız kardeşi sokulmuştu saraya
Dedi iyi bir anne getireyim buraya
Öz anneye verildi eğitimi ve bakım
Elbette ki her şeye yüce Yaradan hâkim

Firavunun kurduğu
Tuzakları bozuldu
İşte mübarek kadın
Tarihlere yazıldı

Peygamberlik verildi can hazreti Musa’ya
Tüm sihirbazlar yenik elindeki asaya
Güneş misali parlak o Musa’nın elleri
Kimseyi incitmezdi o mübarek dilleri

Böylece örnek oldu
Tüm Mü'min kadınlara
ALLAH'ım yardım eyle
Sana inananlara

Tanıdı Yaradan’ı yürekten teslim O’na
İlk iman edenlerden oldu Asiye ana
Gizlemişti kalbinde yıllarca imanını
İbadetle geçirdi her daim zamanını

Fatma KALKAN

Sırrı açığa çıktı böyle devam etmedi
Bu zalim Firavunun işkencesi bitmedi
Asiye inanıyor Musa peygamberine
Doyamıyordu hakkın o miski amberine
Önce zaman tanıdı kaplamış idi zillet
‘Ya Allah’ı seç,’ dedi ‘ya da beni kabul et’
Durur mu Asiye gül hemen Allah’ı seçti
Cennet havuzlarında Hakk’ın şarabı içti
Nazlı yârini kâfir ellerinden çiviler
Zulüm gördükçe o gül ALLAH diye iniler
Korkmadı o kâfir den titremedi ki bir an
Zalim zulüm ettikçe güçleniyordu iman
‘Ben Allahım’ diyordu ‘inanacaksın bana’
Kudurmuştu firavun işkence verdi cana
Gülünü acımadan çarmıhlara bağladı
Güneşlerde kavurdu yüreğini dağladı
Üzerine kayalar bırakacağı anda
Durmadı ki Asiye içten içe çağladı
.'Ey Rabbim! .
..Bana kendi katında
…….Cennet içinde bir ev yap,
.. Beni Firavun'dan ve
...Onun (kötü) işlerinden kurtar.
...Ve beni şu zalim toplumdan
...............Kurtar,’ diye haykırdı
Hayâ ederdi güneş Asiye’yi yakmaya
O çoktan başlamıştı köşklerine çıkmaya
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.................................................Yakın eder uzağı
İşte o mesajdan sonra
Türkmen denildi bana hey!
Ben Oğuz, Ben Selçuklu,
Ben Kayıyım Osmanlı’da altı yüz sene
Şahit buna doğu batı, kuzey güney
Hey ki hey! ! ! ...

Divan-ı Lügat-it Türk TÜRKMEN Efsânesi
-IBir üzüm bağının yanından geçen ordu
Astıysa dalına her çiltim bedelini
Nice nice hanlar, kubbelerle sebiller
Yapıp bıraktıysa, şen ettiyse ilini
............Muştulu seherlere göklerden rahmet insin
............Bu orduya komutan Oğuz Atam bilinsin.
Bundan böyle
Türk ilinde doğan
Gül nefesli bebekler
Beşiklerde övünsün.
Çaşıtların en güçlüsü diz çökerek
Eşiklerde dövünsün...

-II“Şu destandı”, destanlar içinde gerçek bir destan
Tarihlerin aklını yitirdiği zamandı
Gitmişti hakan otağı uzak diyarlara
Tam yirmi iki kişi kalmıştık biz
Hem de çoluk çocuk, hep birlikte
Bir kalede...
Sonradan iki yiğit daha çıka geldi
İki koca yürekli yiğit
Kalemize, içimize
Dili bizden, özü bizden, sözü bizden
Uzuncaydı saçları
Görülmezi görürdü göz uçları
Yıldızları yakalardı her gece
Çok kuvvetli avuçları
Hoş görü, tebessüm, aydınlık bir yüz
Sakin, mert, korkusuzdular gece gündüz
Onları gören Zülkarneyn:
-“Türkmenend bunlar” dedi de
Başka bir şey demedi, geldi, geçti...

Yırtıcı şahindir öncüsü var yol açar
“Ak tolgalı beydir, bin atlı akınlarda”
Geçtiği yerlerde gül üstüne gül açar
Değil yaban elde, vallahi yakınlarda!
............Yağız atın topuğu yağılara ders versin
............Kara günler gelende bir Bozkurt yol
göstersin.
Bundan böyle
Türk ilinde düğün olsun, toy olsun
Ay gecede yıldızlarla
Sarmaş dolaş görünsün...
Birliğime kem bakan göz: kör,
Fesat, fitne ve nankör
Yürümesin sürünsün...

Belli ki yirmidört boy idik biz bu kalede
Aynı dağın karı, aynı suyun gözesi
Ve Oğuz Ata’mın ordusunun ardı sıra
Görev yapan görevliler gözdesi...
*
Yazdılar böyle böyle anlatarak yazdılar
Gülce gelene kadar Zülkarneyn’i yazdılar
Kaşgardan Mahmut’um ben, sözümü iyi bellen
Biz varız bu dünyada, olmasın asla sen ben!

Aldım dip dedemden adımı Türkmen diye
Nerde Zülkarneynler tarihten silindiler?
Medeniyet bizden insanlığa hediye
Işığa varsa yol, Türkün destanı çiler
............Rüzgârı geçecek yiğitler ata binsin
............Türküler söyleyin, analarım sevinsin
Bundan böyle
Oğuz Atam kime verdiyse ad
O ad ile bizi sakın ola bölmesinler,
Aynı kökten gelen soylar ve boylar
Türküm diye meydanlarda
Can özünü bürünsün.
Tam yirmi dört koldan yirmi dört sancak
Bir bayrağın ardı sıra yürünsün.

Mustafa CEYLAN

Yürüsün hey koç yiğitler, dele dele yürüsün nice dağı
Çağı geçsin deli toynak, mızraklar ve kartallaşan kanadım
Anladım Hira’dan gelir, en mübârek ve en kutsal bir mesaj

Bir mesaj ki gök dolusu;
................................Kurtuluşum,
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Adam demeğe
Öyle alçak
Öyle cüce ki
......
Dolu başak gibi
Eğiktir başı
Öyle yüksek
Öyle yüce ki

UFUKLAR
Göründüğü gibi değil hiç bir şey
Ne şehir şehirdir ne de köyler köy
Kılık kıyafetle olunmuyor bey
Tefekkür dilinden anlıyor musun
Uzakta cok uzaklarda
Sira dağlar
Okyanuslar ötesi
Cana öyle yakın ki
İçimde sanki sesi
...........
Yakında çok yakınımda
Sesini duyarım
Ayaklarım basar
Ellerim değer
Sokaklarında yürür
Evlerinde yaşarım
Bana öyle uzak ki
Mesafelere bağlı değilmiş
Yakınlık,uzaklık meğer

Empati kur net görülsün vaziyet
Vicdan varsa önce onu razı et
Her hangi insana olan eziyet
Sana olmuş gibi önlüyor musun
İhtişam dört köşe
Gurur abidesi köşk
Aldırış etmez kışa
Kendisinden gayrı
Dünya umursuz
Vıcdanla yanıyor sanki şömine
Ateşin alevi nursuz
Ayaz gibi yüz
Öyle bıçak
Öyle soğuk ki
.......
Kulube mı.in mi
Kümes mi dersin
Korka korka girersin
Bir yüzle karşılar
Güneş ışığı
Gönlünden başka
Halısı yok kı sersin
Öyle çiçek
Öyle sıcak ki...

Ses işiten kulak koyunda da var
Ama sürüsüne deriz kı davar
Açılır perdeler,yıkılır duvar
Gönül kulağıyla dinliyor musun..
Konuşur
Anlarım dilini
Ana lisanımla danışır
Hayretten donarım
Gönlüm acı çeker
Moralim çöker
Kim bu konusan
Cana öyle yabanci ki
.........
Konuşunca anlayamam
Lisanı değişik
Bildigim kelimelerle
Anlatamaz meramı
Kulaklarımla dinleyemem
Hal diline sireyet eder gönül
Kokar burnuma gül gül
Bana öyle tanıdık ki..

İster gülün ister fantazi deyin
Düşünce çekmeye razı bu beyin
Yara mı ciğerin Sentezi'leyin
Gözünün yaşını kanlıyor musun
Net görmeyen
Hak vermeyen
Hiç insanım demesin
Onların mırası
Çile kuşaği
Akan kan.....
Onlar için der ki Furkan
Hayvandan aşağı
Anlıyor musun?... anlıyor musun?......

Görür müsün kara zulmet çökerken
Başın dik mi bacın boyun bükerken
Ötelerde gardaş acı çekerken
Canın yanmış gibi ınlıyor musun
Zıplayarak baş değdirmüş yükseğe
Ar ederim

Ozan SENTEZİ
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Kurulu yaya benzer çatma kaşlım
İki badem sığmayan dar ağızlım
Kavunum yemişim düvleğim
Görüyor musun neler oldu.’

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanından
Yiğit Oğuz elinde Kam Gan oğlu ünüyle,
Ağırlardı beyleri her yıl şölen günüyle;
Her ziyafet bir şölen her şöleni bir düğün,
Hanlar Hanı Bayındır yerinden kalktı bir gün.
Şam dokuma otağı diktirdi yeryüzüne,
Alaca, han sayvanı yükseldi gökyüzüne.
İpekten halıları bin bir yere döşetti,
Üç ayrı renk otağı otağına eş etti.
Koyundan koçu seçip nice emir estirip,
Deveden buğra ile attan aygır kestirip:

Dirse Han hatununa anlattı yaşananı,
Kara otağ çeker mi bu beyliği bu şanı.
Topaç gibi bir oğul o an düştü diline,
Aslanlaştı aniden bu da böyle biline.
‘Senden midir benden mi’ deyip yine söyledi:
‘Han kızı yerimden kalkayım mı
Yakan ile boğazından tutayım mı
Kaba ökçemin altına alayım mı
Kara çelik öz kılıcımı elime alayım mı
Öz gövdenden başını keseyim mi
Can nasıl tatlıymış sana bildireyim mi
Alca kanını yeryüzüne dökeyim mi
Han kızı sebebi nedir söyle bana
Korkunç gazap ederim şimdi sana’

‘Kimin oğlu kızı yok kara otağa kondurun,
Altına kara keçe önüne kara koyun yahnisi
Yerse yesin, yemezse kalksın gitsin.
Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa
Oğlu kızı olmayanı Allah Teâlâ karalamıştır,
Biz de görmeyiz bunu böyle bilsin,’ dedi.
Haberi alan beyler
Pusatlanıp atlandı,
Şölen yapılan yere
Birer birer toplandı.

Dirse Han’ın karısı
Han sözüne üzüldü,
Çekik kara gözünden
Damla yaşlar süzüldü.

Meğer Dirse Han derler vardı bir beyin oğlu,
Gelmemişti dünyaya ne kızı var ne oğlu.
Haberi aldığında tez varmayı yeğledi,
Söyledi bir görelim Han’ım neler söyledi:

‘Ne bendendir ne senden hanlar hanı Dirse Han,
Üstümüzde bulunan, ne gelirse Allah’tan.’
Diyerek devam etti. ‘Bana gazap eyleme,
İncitecek ey beyim kötü sözler söyleme.
Alaca çadırını kalk yeryüzüne diktir,
Şanınıza yakışan yapacağın beyliktir.
Deveden buğra koyundan koç attan aygır
Kestir, İç Oğuz Dış Oğuz beylerini çağır.
Nerde aç görsen doyur çıplak görsen giyindir,
Yapılacak dualar Allah bilir beyindir’

‘Serin serin tan yelleri estiğinde
Sakallı boza çalan çayır kuşu öttüğünde
Sakalı uzun müezzin ezan okuduğunda
Büyük cins atlar sahibini görüp kişnediğinde
Aklı karalı seçilen çağda
Göğsü güzel koca dağlara gün vurunca
Bey yiğitlerle cilasunların birbirine koyulduğu çağda’

Hatununun sözüyle büyük ziyafet verdi,
Aldığı dualarla derken murada erdi.

Sabahın er vaktinde ilk ışıkla Dirse Han,
Kalkıp geldi şölene kırk yiğidi oldu can.
Otağında altına kara keçe sürdüler,
Yesin diye önüne kara yahni verdiler.

Oğlancığı büyüdü
Olunca yaşı on beş,
Öyle bir delikanlı
Sanki aslanlara eş.

Anlamadı Dirse Han
Dedi: ‘Bu kara ayıp,
Benim suçum ne ola’
Sordu beyleri sayıp.

Meğer Bayındır Han’ın azgın boğası vardı,
Boynuz vursa bir taşa taşın dünyası dardı.
Güreştirir deveyle bir yaz bir de güz günü,
Eğlenirdi beylerle sanki Han’ın düğünü.
Altı kişi zincirle yine bir yaz gününde,
Çıkardılar boğayı kim durur ki önünde.

Dediler: ‘Han’dan gelen böyledir buyruk bize,
Oğlun kızın yok imiş kara otağ hak size.’
Bu ayıbı duyunca olan neşesi söndü,
Kırk yiğitle doğruldu hemen evine döndü.
Bağırdı hatununa Han’ım neler söyledi:

Koy verdiler boğayı
Düşünmeden o anda,
Dirse Han’ın oğluyla
Üç yoldaşı meydanda.

‘Beri gel başımın bahtı evimin tahtı
Evden çıkıp yürüdüğünde selvi boylum
Topuğunda döklüm döklüm kara saçlım

Kaçın dedilerse de beyin oğlu kaçmadı,
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Üç arkadaşı gibi kanatlanıp uçmadı.
Boğa sürdü oğlana burnundan soluyarak,
Koşup geldi hemencik rüzgârı yalayarak.
Oğlan yumruğu ile tutup alnına vurdu,
Darbeyi alan boğa daha fazla kudurdu.
Tekrar hücuma geçip saldırınca yerinden,
Güçlü bir nefes aldı yenmesine, derinden.
Bu sefer yumruğunu tam alnına koyarak,
Sürdü meydan dışına kuvvetini yayarak.

İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANIMIZ
MÜFİDE İLHAN
Nice tarih geçiyor Mersin caddelerinden
Başkana selâm verip, ilklerden ilk olarak
Ümrana ve ışığa koşuyor bak derinden
Gönüllerin burcunda dalga dalga o bayrak.
*
Hey can gülüm! Bu yurdu
Yol, ışık, okul ile
Donatmalı baştanbaşa
Donatmalı diye;
Buyurdu Ata’m...!
İşte bu noktada tam
Diyeceklerim var :

Çekiştiler bir süre
Ama dövüş bitmedi,
Boğanın azgınlığı
Yiğitliğe yetmedi.
Oğlan çekip elini boşta koydu rakibi,
Düşmesine vesile yaptı başı takibi.
Davranıp bıçağına kesince boğazını,
Güreşi izleyen beyler yükseltti avazını.

Çıkarın atın cümle lügâtlerden
Kişisel menfâati, çıkarın;
Beklemeden siliverin...
Yapmayın, ayırmayın insanı insanlardan
Tutuşun el ele kadın-erkek
Çoluk-çocuk hep beraber
Çağdaşlığa geliverin...
Mersin’de bir belediye, içinde bir koltuk
Kalemin ucu keskin, mürekkebi sonsuzluk
Sandık mı geldi önünüze bu sene
Bakın listelere, var mı Müfide İlhan
Varsa şayet, hiç düşünmeden
Basın evet mührünü,
Başkanlığa seçiverin...

Bütün oğuz beyleri
Meydana kaçıştılar,
Aferinler kuş oldu
Havada uçuştular.
Dediler; ‘Dedem Korkut bu yiğide ad versin,
Yanına kataraktan doğru babaya varsın,
Beylik isteyiversin hak etmiştir tahtını,
Mevla daim eylesin açsın artık bahtını.’
Çağrılıp Dedem Korkut varınca babasına,
Hele neler söyledi Han’ım neler söyledi:
‘Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana
Taht ver erdemlidir
Boynu uzun yüğrük at ver bu oğlana
Binit olsun hünerlidir
Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana
Şişlik olsun erdemlidir
Katarından kızıl deve ver bu oğlana
Yük taşıyıcı olsun hünerlidir
Altın başlı otağ ver bu oğlana
Gölge olsun erdemlidir
Omuzu kuşlu kaftan ver bu oğlana.
Giyer olsun hünerlidir.’

*
Müfide İlhan dedimse size,
Anlatayım da dinleyin
Muhteşem bir öyküyü
Asker bir sülaleden gelen
Kendine özgü bir kadın
Öz canından çok seven vatanını
Güzeller güzeli melek bir insan
Övünç kaynağımız Müfide İlhan.
Babası
Çanakkale Conkbayırı’nda şehit: Teğmen Nafiz
Çakmak
Kurtuluş Savaşı Kahramanı amcası: Mareşal Fevzi
Çakmak
Ve
Küçümen yaşından bu yana belleğinde kalan
En değerli hatırası;
Şehit babasının şerefli adıyla
Öpmesi, yüce Atatürk’ün ellerini öpmesi…

Dedem Korkut oğlana Boğaç adını koydu,
Beylik aldı taht aldı diyarda herkes duydu.
......................................................

Osman ÖCAL

Gencecik yüreğinde filizî bir desendir değişmeyen
ülküsü
Hayat boyu dilinde, milletinin kahramanlık türküsü…
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İzliyor dünya bizi
İlgi ile izliyor, tutarak nefesini.
Gece kuşu yarasalar
Kanat sesini gizledikçe gizliyor.

Kandilli Kız Lisesi ve Muallim Mektebi’nden
Cumhuriyet’in bir kazancı olarak
Taze kan, ter ü taze ufukla
Elinde bayrak, yüreğinde istikbâl

*
Başkanlık koltuğuna Müfide Hanım
Dürüst, mert, çalışkan
Hizmetinde Mersinlinin.
Onlar için onlardan biri
Dertleri birer birer çözmek için
Kaynağına iniyor.
Dinlerken vatandaşı
Of çekiyor,
İnliyor,
Serinliyor...

Mezun olup
Sonra da
Başlıyor şerefli bir meslek olan
Öğretmenliğe başlıyor...
*
Ve geçer
Kutsal hizmette geçer peşi peşine cümle yıllar
Kara tahta önünde cıvıl cıvıl çocuklarla
Gönül zenginliğiyle geçer,
Saymadan
Sayamadan takvimlerin yaprağını...

Nerde yanlışlık görse ani müdahaleyle
Önlüyor gecikmeyi, önlüyor.
Hak sahibine sorumluluk duyan
Dürüst yönetim, ilkeli siyasetle
Memnundu Mersin halkı
Memnundu Başındaki kadın’dan

Ve geçer
Can gülümüz memleket, çok partili döneme
Artar siyasetin nabzı, bir yarış başlar
Çıkagelir Menderes seslenir Mersinliye
-“Belediye Başkanlığına adayımızdır biline
Müfide İlhan Öğretmen
Tamam mı arkadaşlar?”

…………………Siyaset zor zanaat
……………...Dört yanı dolu korsan
………….Şefsiz orkestra gibi
……….Her havadan çalarlar
……Hele de sen kadınsan!

Çatlasın dalında, bal damlatsın, kızarsın nar
Yeşil yaprak içinde sararsın portakallar
Bu seçim, bu mevsim, bu iklim işte
Mersin’ de Mersinlinin bitmeyen düğünü var...
*
Yoluna baş koyduğu hizmet davasına
Nakşetmişti o kocaman kalbini;
Şair olan kaleminden dökülen
Şu satırlarla anlatarak kendini:

Belediye meclisinde konuşma yaparken
“İkinci evlilik hakkı isteriz” diyen birilerine
“Şeriatta dört iken hakkınız
Bu cömertlik niye? ”
Diyerek oturtuyor yerine
Siyasette ayak kaydırma oyunları
İçeriyor bin bir türlü hileyi
Haremlik selâmlık gibi basit mevzulardan
Yıpratılmış yüreği…
Atatürk İlkesinden ve kişiliğinden
Beklenince ödünler silsilesi

'Bana hayat verir yurdu dolaşmak,
Üşütse rüzgârı, yaksa güneşi.
Dağlardan inerek dereler aşmak,
En büyük zevkimdir, bulunmaz eşi.
Kâh söğüt gölgesi, kâh çınar altı
Yurttaşlarla bana açıyor kucak.
Eşeğine binerim, bulamazsam atı,
Yayan da yürürüm hep bucak bucak.”

İstifadan döndüremez onu hiçbir parti yetkilisi…
Hatta Menderes bile…

Sene Dokuz Yüz Elli
Başlamışken demokratikleşme süreci
Mevsim sonbahar, partisinde ilkbahar…
Önce partisi, sonra kendisi
Oy patlamasıyla şöhret şaha kalkıyor.
Türkiye’ m bu seçimde
Bir İlk’i daha yaşıyor...
Müfide öğretmen adı
Bayraktı zaten,
Yine bayraklaşıyor...

Sevdası koltuk değil
Vatanıydı halbuki!
Kafa tutarak partisine çekiverdi restini :
“Başkan seçtirmiş olabilirsiniz beni
Ama hizmetten siz alamazsınız
Canımı veren alıncaya değin veririm emeğimi”
Diyerek ayrıldı görevinden
………Rayında gitmeyen işler
……..Çıkarcılar yüzünden

İlk Kadın Belediye Başkanını seçti Türkiye diye
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…..Neler çekiyor millet
.Üç kâğıtçılar elinden.
Arkadaşlarıyla birlikte
“Müstakilleri Destekleme Cemiyeti” adıyla
Kurduğu dernekte
Ve
“Mücadele” isimli dergide
Hizmet etti uzun süre...

YARADILIŞ DESTANINDAN

İzmit’te kadınlar birliği şubesini kurdu
Ardından Ankara’da bir ana okul…
Almanya’da Türk çocuklarına
Eğitimci olarak onlara oldu kul..!

Sonsuz boşlukta evvelden evvel, ilkten ilk
Uçuyordu kartallaşıp Karahan’ la Erlik

Sonuna dek harcadı olanca varlığını
Vatana hizmet bu olsa gerek!
Hastane, konferans salonu döşetti
Eşi adına…
Doğum evinde oda
Yaşlılara huzur için yuva
Kendi adına…
Tüm emekleri insana vefa adına…

Sıçratıyordu suyu rüzgârları estirip
Marifet sandı bunu, anlamadan doruk, dip

I………………Sevgidir işin esası

Yer, ay, güneş; toprak, hava, ateş yok iken
Suyu da, rüzgârı da yaratmıştı O zaten

Varedenle var edilen hoşça bakarken suya
Sular, sular…Varmadılar meçhul uykuya..

Yükseklere çıkayım bulunduğum noktadan;
Derken
Onu yakalayıp boylu boyunca düşürdü suya
Yüce
…….Yaradan.
……….Karahan…

Yardımsever, yurtsever, insan sever kimliği
Her fiilinde öne çıkıyor.
Faaliyet raporu baştanbaşa seviye
Baştanbaşa insanlık taşıyor.

Dedi:
''(D) ur
H(E) le!
Ke(S) yeli!
Su a(T) ma, su! …
Uçam(A) zsın sen!
Kendi(N) i ne sandın?
Beni işit, beni, beni! ”dedi.
......Duydu,
........Titredi
..........Korktu

Eğitimci birikimiyle gönül sesinden
Nesillere ışık yakmak için elinden gelen;
Kaleminden dökülen şiirlerin ana temâsı;
Atatürk, demokrasi, ülkesi ve insan
İbretlik liste dolu sonrası…

Asuman Soydan ATASAYAR

Suyun içine
Battıkça battı
Dolu dolu su
Yuttukça yuttu
Dibe batarken,
Ağırdı öylesine.
Ölüm tadarken,
Bağırdı avaz avaz…
Boğulmakta olanın feryâdıyla
Bir uğultu yayıldı ortalığa
Acı mı acı
Emir emirdi:
'''Çık yukarıya '' dedi
''Kim daha güçlü
Bak etrafına! ''
Ve ekledi:
‘’Sağlam taş getir! ’’
“Sağlam taş! ”
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Suyun dibinden
Geldi koca hediye
…Karahan ile Erlik
……Oturdular taş üstüne
………Konuştular
………..Yapılacak iş üstüne
………….Konuştular,
……………Sohbet edip konuştular
……………………………Sevilene sevenin
……………………………Yaptığı nazdır sohbet
…………………………….Bakış bakış söylenen
…………………………….Muhteşem sözdür sohbet
…………………..Suyun dibinde çaba
…………………..Neye, niçin, acaba?
…………………..Zaman denen girdaba
…………………..Boşalan özdür sohbet
…………...Varmak sonsuza birden
……………Arınmak, yunmak kirden
……………Ayrı kalınca yârden
……………Ağlayan gözdür sohbet
Bir biterse bin başlar
Aşksız döngü yavaşlar
Yanar, yakılır taşlar
Sularda közdür sohbet
Taş tamamdı,
Ancak,
Toprak yoktu ortada;
……..''Şimdi itaat et, kul ol
…………Ve suya dal
…………..Su dibinden
…………….Avuç, avuç toprak al! ''
Buyrukları
Geldi arka arkaya...
Güçsüzlüğünü anlayıp
Boyun eğdi Karahan’ a.
Verilen emre uydu
Daldı suyun dibine.

NUTUK’DAN

............................
Oy Samsun’ um, oy
Trabzon, Karadeniz
Kan ağlıyor, oy…
Örgütlenmiş Pontus’ u
Kalır mı beniz?
Trabzon
Samsun ve bütün
Karadeniz, sahiller…
Kazan kaldırmışlar, Kaynıyor
Örgütlü adamlar; Pontus hayali...
Durumun korkunçluğu, dehşeti karşısında
Her yerde her bölgede kurtuluş çareleri...
Kim kime inanacak bu çıfıt çarşısında
Kolay mı sandın, kanar, açılan yâreleri
Kendi kendine sarıp topluyor pâreleri
Göz dikene cehennem, vatan, her parçasında
Can verecek bir halkın gözdesi, gönül eri
And içilmiş, dönüş yok! Son nefes, son neferi
Durumun korkunçluğu, dehşeti karşısında,
Her yerde her bölgede kurtuluş çareleri...
Samsun’ un evleri denize bakar,
Bir deniz gözlü yâr oturmuş Bandırma vapuruna
Ah vatanım, der, der de; yanar ağlar!
Çıkar on sekiz yiğit arkadaşıyla bir sabah seherinde
Kıyıda iklim vatan aşkı, zaman, Kemal kokari!
Parça parça ihtiyar dev, Osmanlı
Kanlı pençesinde canhıraş feryat!
Kaleler alınmış, limanlarında başka bayraklar,
Durdurun şu Boğaz’ dan akan suyu!
Su ağlar, Kemal ağlar, ben ağlarım!
Su… Karadeniz ve su... Uykusuzsun, bilirim
Var uyuma,
Sevdalım geliyor seninle!

Buyruğu yerine getirdi Erlik
Sırlı emâneti uzattı dipten...

Haysiyetli, şerefli bir milletin destanı
Seninle yazılacak, sen’le baki kalacak
Deli mavi rengine karıştıkça al kanı
Gökteki yıldız ile ay nur’ unu salacak!

”Ol” dedikçe her şey arka arkaya
…Oldu!
……...Oldu!
………….Oldu!
Taş üstüne oturup
Seyretti olanları
Sevdi,
Sevdi,
Kendisinde kendini

Duyulmasın umutsuzluk ve intizarı
Gülsün anaların yüzü, doğ sarı güneş!
Muştular ver, Karadeniz çalsın koçari
Değsin suya Bandırma’ nın küreği, kardeş!
-Beklemekten sancılı şu karnını yar, deş
-Kussun apak köpükleri mavi yeşil döş
-Vira vira sesleriyle düş önüne, düş!

Harun YİĞİT

Açmış kollarını batısı doğusu
Bir uçta Trakya bir ucu Erzurum
Tek yürek tek bilek, ulusu ordusu
İşte memleketim bu, budur son durum!
-Dağına taşına, kurduna kuşuna
-Bulutun toprağa hasret ağışına
-Kurbanım TÜRKİYE’ m, eğilmez başına!
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ADEM PEYGAMBER’DEN

Ölmek var dönmek yok, çıkılan yoldan
Sahipsiz değil yurt, göstereceğiz...
Gizliden gizliye satılmış kuldan
Hesabı kitabı kestireceğiz!
-Kimisi İngiliz dostu olmuş ya
-Kimisi mandacı Amerika’ ya
-Kimi de Kürtleri yükseltiyor ya...

Yer yüzünde yaşayan en mübârek halife
Sonsuzluğun rengiyle nakışlanmış elife,
Aynayım aynalardan, bir de milyon kaynatan
O kutsal emânetle atomları oynatan! ..
Temsilciyim, temsilim; bendedir sahne dekor,
Kâh melekten üstünüm, kâh hayvandan aşağı,
İnanmazsan ey dostum, aynaya bak beni sor,
Dilimlenmiş dil benim, Allah söyler lisanım
Sırların âhengiyim, insanım ben, insanım.
Göz içinde göz benim, ilham alır bakarım.
Bulutlar göz göz ağlar, ufukları yakarım.
…….Parmak ucumda şehir,
…………Damarlarımda nehir,
………………Bana hazır cehennem,
…………………..Beklenen cennet ahir! ..
Uçurumlar içimde, dağlarımda sis duman
Buz dağıyım eriyen, mühürlenmiş asuman…
Sonsuzluğun rengiyle nakışlanmış Elif'im
Çözülmemiş bilmece, sırların âhengiyim.

Hürriyet bizim karakterimiz
Özgür bayrağım, anadilimle
Dostluk, kardeşlik tek dileğimiz
Sulh içinde bir ülke, ilimle...
-Bil ki, bunlara sırtın dönenler
-Şer odağında şarlatan cinler
-Şeref onurdan bunlar ne anlar!
Son damlası kalsa da kanım,
Direnirim, hâşâ tutsaklık!
Darağacı olsa da sonum
Özgürlük der, etmem uşaklık!
-Bırakalım ayrı gayrılık
-Emek ister güçlü uygarlık
-Güler yüzler, olur aydınlık!

Olur mu köksüz ağaç, dalsız yapraksız çiçek?
Doğmak varsa anadan, ölüm dönülmez gerçek.
Defterdir omuzdan omuza gezinip duran,
Odur ruzi mahşerde, hece hece okunan! ....
…..Hangi zaman kapanır
………Hangi zaman dürülür,
…………..Hangi zaman görülür
………….Hangi zaman açılır,
…………… Hesaplar hesaplanır?
Hesaplar ki gökleri doldurur, yerleri kaplar
Defterler masum, kalemler çile çeker
O kalemler ki bu gidişle ey dostum,
………………………Cinnet geçirecekler!
…………………..…Dünya denen bir han
…………………….Acımasız son gurbet.
……………………Bu gurbetin sonunda
…………………Bizi beklerken cennet,
Gülecek, üzülecek,
Ya kimler delirecek?

Dedi ki, Mustafa Kemal:
“ Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlık karaltı, karaltıda şafak
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gelin
Asya’ nın ortasında Oğuz oğulları,
Avrupa’ nın Alpler’ inde Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz, batıdan yine biz
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk, bütün adamların birliğidir.
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri!
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
Dünya o zaman görecek hakikat nerede,
Hakikat nerede? “ (2)

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

Gel,
Çatma
Kaşını
Anadolu’ m!
Bitecek bu gün
Bitecek bu zulüm!
Umutlar çiçek açtı
Sana çıkıyor yolum!

………Yüce Rabbim toprağa, şekil verip üflemiş,
………Canlandırmış ruh ile, cemaliyle süslemiş,
………………..İradeyle akılla, mesuliyet yüklemiş,
…….Melekten üstün kılmış, işte bu insan demiş.
…………….Kuru bir taneye, harman gizleyen,
………………….Sınırsız mucize, güce hayranım,
…………………….Yılan zehir’ine, derman gizleyen,
………….........Sonsuzun sahibi, güce hayranım.

Beklenen güneş doğdu Samsun’ dan
Sene bindokuzyüz on dokuz,
Nefesler tutulmuş, gürül gürül Karadeniz’ den,
Binlerce okuz!

…………….Gündüzün güneşi yakıp har eden,
……………..Zerreden küreye, yoktan var eden,
………………….Buharı bulutta, yağmur kar eden,
……………..Sırların sahibi, güce hayranım.
*
Hey!

Refika DOĞAN
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Hey aşk!
Nelere
Kadirsin sen?
Güldüren sensin,
Öldüren yine sen.
Seninle çekilir,
Acı, keder ve çile,
Seninle yaşanır mutluluk,
Senin gizeminde sevgi dostluk.
Kanlı gözyaşı, çekilen ah sende,
Kan rengi yaş damlası,
Kirpik çimenine deva,
Gönül goncalarına şifa yaprağı! ..
Cennet gülünün toprağı,
Azap kuyusunda sabır,
Bitmeyen kara gece….
Tahammül mülkünde,
Çözülmez bilmece! ..

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ:AKROSTİK
************************************
1-Akrostiş şiir tekniğinin yeni bir anlayışla ileriye
götürülmesini amaçlar.Akrostişte mısra
başlarında verilen İP UCU, AKROSTİK de mısra
kelimeleri arasında DÜZGÜN BİR DİZİLİŞLE
gizlenmiştir

……..Kutlu bir sevda ile, karılmış kara toprak,
….Türlü türlü renk almış, şu insana dön de bak,
……Kâinat ağacını, donatmış yaprak yaprak,
Asla mümkün değildir, aşk olmadan yaşamak.

2-AKROSTİK' de HARF dizini 1-2-3-4... diye
gitmektedir.

……………….Aşığa cevr-i cefa, sanma ki ona eza,
……………Belki yârinden ona, lütfedilen bir vefa,
……….Gafil olan aldanır, sanır ki bu bir ceza,
……Bin inayet gizlidir, bilirse sürer sefa.
…….Cefası olmayan aşk,
……….Harap olmuş bir bina,
…………..Öyle bir dava ki…
……………..Onun şahidi cefa! ...
Ne hoş olur, candan olursa canan,
Gönlünde hicran, dilinde vuslat,
Cefasında gizem, görünüşte düşman,
Olsa da piman, kalbinde şefkat.
………Muhabbetin güzeli,
………….Tattırmadı zevkini,
………………Tattırmadı İblis’e…
.................Sakladı halvetinde,
…………………...Ulvi muhabbeti,
………………………Öğretti birer birer,
…………………………Öğretti tam deminde…
.…………….…..Sakladı ızdırap halvetinde.
……………...Kaldırdı
……..…Yokluğun peçesini,
……..Melekut âleminde,
……...Şan verdi, şeref verdi,
…….Kıldı kendine yâr,
….Secde edin durmayın,
Sizde olun bahtiyâr.
…….Melekler kapanırken secdeye,
…………Gururuna kapılan,
……………….İblis oldu isyankâr.

3-İster hece, ister aruz vezniyle veya serbest
yazılsın fark etmiyor. Önemli olan harf dizilişidir.
Kafiye yapıp yapmamakta şairin isteğine kalmış
bir durumdur. Şairimiz Harun YİĞİT tarafından
önerilmiştir.
*

Ali GÖZÜTOK
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CEREN BU
(C) eylansı gözlerde hülyâlı yaz mehtabı
Y(E) diveren gülü türkü söyler dudakta
Yü(R) eğinde hangi sevda var kimse bilmez
Gec(E) leri inmez, sallanır hep hamakta,
Cere(N) bu, deli kız, yalandan ağlamakta.

AKROSTİK
Muska yazdım kaderime bana kızdı daha azdı,
Ortalarda sefil eder, utanmaktan anlamazdı.
İsrafa hüzünde daldı, mutlulukta huyu nazdı.
Şiir heceyle yazılır diyerek verdi kalemi,
Gönlümü talan ederek güldürdü bana âlemi.

(C) eviz kadar aklı esrarlı gelgitlerde
R(E) nkli yalanlarla, sakızdan vaz geçmiyor
Yü(R) üyüşü tılsım çözer, patlar sessizlik
Ell(E) riyle git der, gözleriyle gel diyor;
Cere(N) bu, deli kız, her hâlini hayra yor.

Mehmet NACAR

(C) anı kıymetliymiş, eli işe hiç değmez
N(E) hirler boyu aşk, ışıltılı göz kırpış
Bı(R) aksan caddeye soluğu kesen sancı
Çek(E) r mıknatısca herkesi bakış bakış
Cere(N) bu, deli kız, dışı bahar, içi kış.

*
ÜÇ GÜLÜM

(C) ılız korkulardan orman yapar kendine
V(E) pamuk prenses olur, şaşırırsınız.
Hu(R) iler soyundan geldiği belli amma
Ceh(E) nnem ateşi dilinde sanırsınız;
Cere(N) bu, deli kız, boşa aldanırsınız.

(Ö) mer adı anılsa çağa düşer adalet
Faruk (m) anası tefrik şirkin çeşidi çoktur
Kuzu kurda (e) manet ondan sorulur elbet
Salih amel üzredir ®iyanın izi yoktur
(E) lif elif yazılır rahmana giden yollar
Yokluk ‘(l) a’da takılır can kesrete ulaşmaz
Lezzet bulur (i) sminde zulmeti eden inkâr
Tevhit varsa gönülde (f) itne elbet bulaşmaz

Mustafa CEYLAN'
*

(B) etül Meryem’ce iffet Fatıma’nın adıdır
Resulün (e) hli beyti iki güzel annesi
Ali sülbü de (t) ahir temiz kaldı her asır
Çağladı çağlar boyu (ü) mmetin oldu sesi
İşte Nehcü’l- Belâga zihayat (l) emada sır

GEÇER
Güvenme dünyanın saltanatına
Göz açıp kaparsın bak nasıl geçer...
Hakikatin var doyumsuz tadına
Gerçek kalır, sahte bir fasıl geçer
Her dert kalır sanma, her hasıl geçer...

Mehmet ÖZDEMİR

Bu dünyanın yükü ağır olsa da
Sinene bazen gam, keder dolsa da
Gelen gitmez sanma fazla kalsa da
O da gâh şiddetli, gâh usul geçer
Her şey fani her dert velhasıl geçer…
Mübeccel Zeynep ÜNALAN

*
80

DİLAN

ANLAMADIN

(D) ün gece düşümde gördüm sevdiğim
B(İ) r yanım yanıyor, duydun mu beni
Bi(L) emezsin içimdeki acıyı
Yar(A) m çok kanıyor, duydun mu beni
Közü(N) e banıyor duydun mu beni

(S) eninle
(E) l (E) le bir ömür düşlerken
(N) e gö(N) ül verdin ne kıymet bildin;
(İ) çimdek(İ) inciyi kırdın...
(S) erçenin ya(S) ıyla saltanat sürüp
(E) ğdin, eğildim...(E) ğdin, eğil...
(V) efasız, nedendi (V) eda? Vuslata gün
sayarken, düşünemedin!
(İ) syanım kendime… İç(İ) mde kaygı…
(Y) a çek git bitmeden saygı,(Y) a kal, varsa
içinde birazcık sevgi!
(O) ynama benle, yeter artık (O) ynama!
(R) iyasız aşkımı kalbura dönde(R) din! Akar…
(U) nutabilsem! Unuttum demekle (U) nutulmuyor,
(M) Murat’ın dibinde murat aradım! sen (M) i
yamandın ben mi yalandım?
(C) an eriği gülüşümdü geride kalan, (C) an!

(D) oğan güneşimsin kara geceme
Ş(İ) ir gibi takılırsın heceme
Se(L) am olsun benim gönül eceme
Yar(A) m çok kanıyor, duydun mu beni
Közü(N) e banıyor duydun mu beni
(D) üşünerek günü güne eklerim
B(İ) r resmin var bakar, bakar saklarım
De(L) i gönlü senin için yoklarım
Yar(A) m çok kanıyor, duydun mu beni
Közü(N) e banıyor duydun mu beni

(A) rdıma bakmadan, elini tutmadan gittim! (Â) h...

(D) oğum günlerinde haber sal bana
N(İ) ce, nice yıllar dilerim sana
Di(L) erim yaşarsın hep kana, kana
Yar(A) m çok kanıyor, duydun mu beni
Közü(N) e banıyor duydun mu beni

(N) e diye gittim, nereye gittim ve nasıl yittim?
a(N) layamadın!
Refika DOĞAN

(D) urup uzaklardan bakar durursun
Y(İ) ğit’in içine akar durursun
Bi(L) esin, içimi yakar durursun
Yar(A) m çok kanıyor, duydun mu beni
Közü(N) e banıyor duydun mu beni…

*

Harun YİĞİT

BAYRAĞIMA DEĞMESİN

*

(R) azı olma sakın ha, üzülmesin o güzel,
D(E) ğmesin dokunmasın, bayrağıma hain el.
Şa(F) aklarda sönmesin, ışık olsun nur olsun,
Hiç (İ) nmesin gönderden, ebede dek hep kalsın,
Çiçe(K) açsın tomurcuk, seherden murad’alsın.
Kapkar(A) nlık geceye, ay olsun yıldız olsun,

GÜLCE YOLUM
(G) ülşenlerde büyür bir edep yolu;
Katıl (Ü) zülmezsin, dil çaya benzer.
Orda büyür (L) isan, sevginin kolu;
Bir şiir yazılır, (C) an aya benzer.
'Şavk dolar heceler, mısralar (E) lbet.'

Ay yıldız süs olur, (D) oğrusu bayrağıma,
Işık olur nur olur, s(O) lan gönül bağıma,
Sevda olur takılır, ba(Ğ) rımın aşk ağına,
Yol olur yoldaş olur, yar(A) n olur yar olur.
Her şafakta ufuktan, doğa(N) yeni nur olur.

(Y) olumuz gülcedir, gülce özümüz;
Nazımlar (O) n dokuz, varımız aruz.
Yetişir bir (L) eylak, güldür sözümüz;
Ceylan’ ın izinde, biz (U) s’ da varız.
'Atışır ustalar, sözler bir (M) abet.'

Ali GÖZÜTOK

Yusuf BOZAN
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LEYLA ÖZGE BİR CANDIR

SEVİLEN
- Her aşk, koynundaki vedaya gebedir.-

(L) eyla özge bir candır,
S(E) vdası heyecandır.
Fe(Y) z aldım gözlerinden;
Söz(L) erinden bin umut,
Dual(A) rım ondandır.

-S/-evilen dedim de içerim yandı;
Gönlümü e/zeli bir acı sardı…
Hanidir nerdeymiş v/uslatı onun?
Ne de çabuk i/çildi veda şerbeti,
Nereye gömüverdi ki L/eylanın adını?
Yoklara karışan kor olup e/ritti sevdanın tadını.
“Anmıyorsa adını unut sen de.”dedim n/az etti
gönlüm.
S/evilen, ah sevilen!
Nerelerde e/rittin has duyguları
Vefasız değildin v/aatlerin nerde?
Hâlâ yüreğimde sevgin i/çerim kan ağlar
Adınla mı arayım seni l/akabınla mı nerelerdesin?
Gönlüme sarıp da sevdanı ah e/llere bıraktın
beni.
Bükülü kaldım bu ilde görmeyesin sakın
n/emlenmesin gözlerin.
S/evilen, duy sesimi!
Sanki e/l’aman mı dedirttim sana?
Koy elini v/icdanına da duy sesini.
Kalmadı mı hiç i/insafın nerde insanlığın?
Yargısız bir infazla sen l/inç mi ettin adımı?
Hadi göster bir erdem de e/diver bir veda,
Gönül telinde tek adım kalsın bir n/efeslik de olsa.

(Ö) yküsünü yazarım,
E(Z) berime kazırım,
Öz(G) e çiçeğimdir o;
Özd(E) balım, yaz arım.
(B) ir canıma bin kandır,
B(i) n yıl süren nisandır,
Bi(R) milada lisandır.
(C) andır Leyla özümde,
H(A) yal değil gözümde,
Ca(N) eriği sözümde,
Tan’(D) ır günde, sazımda.
Şavk(I) dır yıldızların,
Aşktı(R) , aşka vatandır.
Yusuf BOZAN
*
Bitmeyen Şarkımsın

Serap HOCA

(B) ir geçmiş zaman eki dilde eski sevdalar
N(İ) cedir bülbül ötmez virandır bütün bağlar
Bi(T) er kokusu güllerin dökülürken yapraklar
Gel(M) ez artık ne hazin çok uzaktır ufuklar
Seyr(E) dalarız maziyi sararmış resimlerden
Hüznü(Y) le sarsıldığımız aşklar hangi mevsimden
Geçmey(E) cek sandığımız yıllar uçup giderken
Bitmeye(N) bir şarkıdır şimdi o hatıralar

*
AKROSTİK
(A) klımda sen varsın gece ve gündüz
U(y) kular firarda yalnızım yalnız
Ka(h) ve içmekte nefis mi nefis
Yar(a) lar içimden çıkmıyor hapis
Gülü(n) de ölüyor sessiz mi sessiz

(Ş) eyda iken gönüller yârin narin yüzüne
Ş(A) vkı vururdu ayın hayaller denizine
Sa(R) ılırken mehtapta sevgilinin beline
Baş(K) a bir büyü dolardı gecenin ahengine
Yakt(I) ğımız mektubun ucundaydı umutlar
Sevda(M) ızın gücünden dize gelirdi dağlar
Salkım(S) öğüte değil bir tek güleydi aşklar
Yasland(I) ğımız sevgilinin göğsündeydi dünyalar
Anılarda(N) kalanlar şimdi masal oldular..

(N) ice ahlarım var derinde çıkmaz
Can (e) rim olsan da kalbim doğrulmaz
Kime yansam (r) üyam hayra yorulmaz
Düşer düşer kalkar u(m) ut bağlarım
Öfkem geçince yine yar(i) ararım
Olmuşsun ki canım, ben tatlı bela(n)
Nermin TERZİ

Meral ADAK
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YUNUS'A HASRET
-IYıldızdı, benimdi sus, onda aşktı akan
Sevdaydı fanus fanus karanlıkta yakan
Gözlerle gönüllerin içindeydi daim
Evvelce Yunus Yunus duâlarda çıkan
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

-IIBen şimdi yalap yalap suyun türküsüyüm
Ben şimdi dolap dolap aşkın ülküsüyüm
Özlem dolu kalbimin ilâcıydı O, yok!
Boynumda sicim, kındap; çağın hoş süsüyüm

ŞİİR TÜRÜ:TUĞRA
***********************************
1-Aruz vezni veya Rübai''nin (ahreb-ahrem adı
verilen) kalıplarıyla yazılır.

-IIIYol yorgunu uykusuz, ışıksız bu hayat
Baştan başa duygusuz, yalan dünya bayat
Taptuk kapısında bin hüzün varsa O, yok
Çılgın kule kaygusuz, delirmekte saat

2-''Dörtlük'' tarzında olup, şair dilerse bu türün
''beşlik'' şeklinde de şiirini oluşturabilir.
3-En önemli özelliği KAFİYE yapısıdır. Kafiye
hem mısraın ORTASINDA ve hem de SONUNDA
olacaktır. Şairimiz üstad Osman ÖCAL(Vuslatî)
tarafından önerilmiştir.

-IVDallarda alıçlayın dalımdan çürürüm
Bir tozlu yola çıkıp yolumdan yürürüm
Lisânı nakışlayan mimârımdı O, yok!
Yumsam gözü,düşte, hâyalimden görürüm.

Şu şekildedir:
....................(a) ....................(b)
....................(a) ....................(b)
..........................................Serbest
....................(a) ....................(b)

-VBen şimdi odun olup taşınsam mı acep?
Ben şimdi ateş bulup ısınsam mı acep?
Suskun deli tay, topal atım düş kuruyor
El oğlu neden galip düşünsem mi acep?

*

Aruz: (mef’’ ûlü / mefâilün / mefâîlü / fa’ ûl)
YİTTİK

Mustafa CEYLAN

Sensiz geceler sin' den, ay yok göğümüzde.
Kavruk heceler kinden, gül yok bağımızda.
Duydum dönüşün yokmuş, can bitti figandan;
Yittik bu hazin sondan, en genç çağımızda.

*
GÜL OLALIM
Aşkına aşk ekleyerek özüm özüm şevk edelim,
Yar ile biz bir’leşerek daim ebed meşk edelim.
Gül tohumundan ekelim gönül özün bahçe edip,
Goncalaşıp gülleşerek kemalleşip fevk edelim…

Yusuf Bozan
Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / fe'ûlün

müfte'ilün / müfte'ilün / mefâ'ilün / müfte'ilün
Ali OSKAN
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Tuğra III-Be Cahil

An Var ki

Kulsan hine; hayret! Ne denizler, ne sahil
Paklar mı ki sabret, buna mülkün de dahil.
Bir gün kırılırsın, başınız kabre düşer;
Kaldırmaya kudret bulamazsın be cahil!

An var ki; yüz yıllar tutar, an var ki; bin yıllar yutar.
An var ki; binden bir kadar, an var ki; sonsuzdan aşar.
An var ki; binler perdeler kalkar, çıkar binler alem.
An var ki; her şeyden sıgar, an var ki; bin mîraç sığar…

müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün

mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fa’ûl
Osman ÖCAL

Ali Oskan

Tuğra IV-Gönlümüz Sazdan Gelir

*
Kâmran

Gülce kartal, gülce düldül, gülce özgür, gülce şah
Gülce destan, gülce bülbül, gülce yıldız, gülce mah;
Tuğra benden, ben gönülden, gönlümüz sazdan gelir
Gülce ömrüm: Gülce bir gül! Gülce aşkım dön semah!

Ey gönül sev yâri her an, an daim zikrinle, hep an.
Dön sınırsız şevkle devran, et kaim fikrinle seyran.
Git, rüyet et yâri hayran, katla sevgin, eyle bin kat.

fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün

Var düğün olsun bu dem an, ol ebed sekrinle kâmran…

Osman ÖCAL

fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün

*

Ali Oskan

NÜVE

*

Şeytan devesinden bin kez düşse de aymaz.
Nefsim hevesinden geçmez, kapta su koymaz.
Bir kap suyu kaynatmakla, derya ısınmaz.
Gönlüm davasından, her dem yansa da caymaz.
Erler nüvesinden çıkmaz, dünyayı saymaz.

Tuğra Iİster paşa, ister kul, ister padişah olsun,
Mümkün mü? gönül yoksul bağban, bağa şah
olsun.
Sevmek ne güzel haslet, pıtrak bile bir top gül,
Aşkıyla kalan meşgul, yansın ki dilşah olsun.

İhsan Ertem
*

Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün
Osman ÖCAL
BALLAR BALI

*

Ballar balından içmişiz, hep yağma verdik dârımız.
Zevkten, safâdan geçmişiz, sevdayla ettik kârımız.
Hem dârımız, hem kârımız, biz yâre vakfolmuş canız.
Benlik, nefis hiç etmişiz, heplikte bulduk vârımız...

Tuğra IISedamız hep cefakâr, yankılanır bak semaya;
Bize, hak geldi ikrar, sevgi bezenmez imaya.
Deli gönlüm paralansın, cana bilmez ihanet;
Karasevdam vefakâr, gün düşürür ay simaya.

müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün
Ali OSKAN

fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün
Osman ÖCAL

*

*
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RÜZGÂR

SEYR-İ CEMAL

Duy, dânelerin türküsüyüm duy, amanın!
Bil, gökle yerin ortasıyım, hem de canın;
Rüzgârla dokunsam bulutun saçlarına
Saçlarda derin hüznü kokarmış zamanın.

Ebed müddet yakan yeller eser hep nar-ı şevkinden.
Alevlenmişse şevgiller tüter cezbeyle meşkinden.
Cemal sırrın şayan gözler geçer seyr-i cemal eyler.
Cemal seyrinde kalp özler gezer âlemler fevkinden…

Mustafa CEYLAN

mefâ'îlün / mefâ’îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün
Ali OSKAN

*
-'İkinci güruh zâhidlerdir. Bunların aslı od'dandır.
Bunlar tarikat kavmidir. Pes, od gibi dünü gün
yansalar gerektir. Kendülerin göyündürseler
gerektir.Pes, her kim bu dünyada kendü özün
göyündürse, yarın âhirette dürlü dürlü âzaptan
kurtulur. Pes, öyle bilün kim, bir kez yansa, ayruk
yanmaz.'
(Makalât-ı Hacı Bektaş-ı Veli, Syf:18)

*

GANDİ’YE
Seni de kaydırdılar kılıcıdar ve çarklı
Acele uydurdular külahı farklı farklı
Saye-i dil fıkradan satışa çıktı dostluk
Başına giydirdiler, başına topla aklı
(Failatün/Fâilâtü/Failâtü/Fâ’lün)
Mustafa CEYLAN

ATEŞ

*

Kantarda mı gerçek çağı koymuş çekiye?
Çığlık denizinden dağı bölmüş ikiye
Gözler ne kadar ağlasa âlevdi akan
Bin salkımı aşkken bağı vermiş hediye.

Makalât-ı Hacı Bektaş Veli'den ilhamla
-'Hak sübhânehû ve Teâlâ âdem oğlanlarını dört
dürlü nesneden yarattı. Ve hem dört bölük kıldı.
Ve hem dört bölüğün dahi dört dürlü tâatleri
vardır. Ve dört dürlü arzuları ve dört dürlü halleri
vardır.'
(Makalât-ı Hacı Bektaş-ı Veli, Syf:17)

Mustafa CEYLAN
*
-'Üçüncü güruh sudandr. Bunlar mârifet kavmidir.
Pes, su arıdır, hem arıtıcıdır. İmdi ârifler aridir,
hem arıtıcı. Pes, imdi su arılığı tâhirdir, hangi
kaba girerse ol kab gerek kim suya döne. ve hem
kendüden ayruk nesneye benzemez, levnî malum
olur.'
(Makalât-ı Hacı Bektaş-ı Veli, Syf:19)

DÖRT UNSUR
Dört bir yönü, dört bir kere, dört bir yere ser
Kandil günü dört takvimi cemet bire ser
Tam dört kapının tokmağıyım tut elimi
Aşk var dünü hemhâl ede, dört yönde eser

SU

Mustafa CEYLAN

Gel dupduru göllerde gözün ayna göre
Gel kupkuru çöllerde yıkılsın bu töre
Çağrımda suyun şarkısı var, haydi işit
Gel son turu dillerde duran, son sefere

*
-'Evvel bölük bölük âbidlerdir. Bunlar şerîat
kavmidir. Asılları yel'dir. Pes, yel hem safî'dir ve
hem kavî'dir. Zira ki yel esmeyince dâneler
samanından ayrılmaz. Eğer yel esmeseydi
mecmûu âlem kokudan helâk olaydı.'
(Makalât-ı Hacı Bektaş-ı Veli, Syf:17)

Mustafa CEYLAN
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-'Dördüncü güruh muhiblerdir. Bunların aslı
toprak'tan olur. Pes, toprak teslim-i rızâ olmaktır.
Pes, muhib dahi teslim-i rızâ olmaktır.'
TOPRAK
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

Rüzgâr, su, ateş; sonra da çılgın kara yer
Sonsuzluğa eş insanı, son kez kara yer
Kat kat yedi kat âhiretin tarlası o;
Kabrinde güneş olsa, eder maskara yer.

ŞİİR TÜRÜ:ÜÇGÜL
**********************************
*
1-Adından da anlaşılacağı gibi bentleri ÜÇER
MISRA’dan meydana gelen bir şiir türüdür.

Mustafa CEYLAN

2-İki önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlardan
birisi üçer mısradan oluşması diğeri de kafiye
yapısıdır. Kafiyeler mısra ortasında ve sonunda
yer almaktadır.

(Mef'ûlü / Mefâîlü/Mefâîlü/feûl)

3-Kafiyelerin şematik yapısı şöyledir:

*

1)
.............a............a
.............a............a
.............a............b

VAR’DANIM

2)
............a.............b
............a.............b
............a.............C (Yahut
da..............b..........C)

Hiç ölmeyen bir candanım, sonsuz, zamansız andanım.
Her yerde var bir Bar’danım, hep var olan bir Var’danım.

Kalplerde aşk kökleştiren, ruhlarda şevkler dem eden,
Bir aşkı bitmez yardanım, hem ol yarin hayyındanım…

3)
...........a..............b
...........b..............c
...........c..............D

müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün
Ali OSKAN

4)
a............................b
a............................b
b............................C
Örnekleri üstteki kafiye yapılarına göre daha da
çoğaltmak mümkündür.
4-Genellikle, hece vezninin 77 kalıbı ile
yazılmakla birlikte, şair dilerse aruz vezni ile de
kaleme alabilir. Üçgül’ün aruzla yazılmış olanına
ÜÇTUĞ adı verilir.Şairimiz üstad Mehmet
NACAR tarafından önerilmiştir.
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BU SENE
PALANDÖKEN

Senelerin ağlayan gözlerini sileyim,
Kundağında, bileyim nazlı bebek mutlu mu?
Yarından umutlu mu, yaprak yaprak şu takvim?

Kuşlar bahar dokursa çiçeklerde naz olur
Kar demlenir, çukursa dağın ardı yaz olur
Bir dağ eğer vakursa bu dağdır Palandöken

Desin, söylesin bana, dipsiz göklerin dili:
Yolcuların mendili ağıt yüklü mü gene? !
Zalim ise bu sene, dayanamaz şu kalbim..

Gam yüklü her devirde sahipsiz güzel diyar
İlham olur şairde Yusuf yüzlü güzel yâr
Nef’î konar şiirde otağdır Palandöken

Hastalıklar, savaşlar, kavgalar bitecek mi?
Ocaklar tütecek mi sevgide ve barışta?
Tank paleti bu kışta paslar tutsun ey Rabb'im! ..

Bir aşk susarsa gülde kanar şehr-i Erzurum
Her dem ki Aslı külde yanar şehr-i Erzurum
Hasret çeken gönülde çerağdır Palandöken

Mustafa CEYLAN

Mehmet ÖZDEMİR
Mef û lü / fâ i lâ tü / me fâ î lü / fâ i lün

*

*
VEFASIZ

ŞÎR PENCELİ KARTAL

Seni seven bir tek bendim, gönlümde gülsün efendim,

Aziziye’nin yası heyhat ne büyük hicran
Hamidiye tabyası süzer gönlümüze kan
Tarihin son çıkılan yokuşudur Erzurum

Çölde Mecnun’a özendim, yar tutmaya yetmez fendim,

Kendim ettim, buldum kendim, güle güle ey vefasız.

İflah olmaz aşkı tadan, bana gelsin bütün kadan,

Dünyaya ferman ola kara budun baş eğe
Yiğide harman ola naramız çıkar göğe
Geçmişin geleceğe akışıdır Erzurum

Sen devletsin ben de vatan, böyle yaratmış yaratan,

Veda ettin ağlamadan, güle güle ey vefasız.
Kurumaz duygunun gülü, tükenmez sevenin çölü,
Kaderime düştü deli, böyle olur sevda hali,
Terk ederek garip kulu güle güle ey vefasız.

Kan verilen bayrakta rengi solmaz ki alın
Bu mübarek toprakta yeri yoktur çakalın
Şîr pençeli kartalın bakışıdır Erzurum

Sen düşürdün beni dara, yüreğimde sıra sıra,
Bıraktığın onca yara aşkından kalan hatıra,
Hiç düşünme kara kara, güle güle ey vefasız.

Vur mehter dönsün devir sesin yükselsin fondan
Tanrı’m tarihi çevir başlasın sefer sondan
Türk’ün Ergenekon’dan çıkışıdır Erzurum

Mehmet NACAR

Mehmet ÖZDEMİR
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Cana İhvan Eyledim

KİM SEVMEZ

Gezdim tüm kâinatı göze mihman eyledim;
Gördüm ki kâinatlar içre ne kâinatlar
Ve hem bitevi dönen içinde kâin atlar.

Evin barkın yok amma, ulaşılmaz bir yarsın,
Sırrın çözmek muamma, gönülde taht kurarsın,
Her zerrede sen varsın, ey gönüller sultanı! ..

Çıktım arş-ı alayı akla meydan eyledim;
Akıllar aklı O’ydu, aklıma güneş oldu,
Akseden her günüme, bir sonsuz gün eş oldu.

Her şafak vakti titrer, bendeki gönül teli,
Ararım birer birer, sendeki nurdan eli,
Kim sevmez bu güzeli, ey gönüller sultanı! ..

Girdim levh-i mahfuzu kalbe ayan eyledim;
Öz kalbimde giz’liydi, levh özümde gizli’ydi,
Kalp gördü tüm âlamı hepsi onda gizliydi.

Yeşiller kara kışta, beyazlara bürünür,
Her iklimde mevsimler, başka türlü görünür,
Çiçek çiçek donanır, ey gönüller sultanı! ..

Vardım likaullahı ruha beyan eyledim;
Sürekli Allah derdi, ulaşmaktı tek derdi.
Ulaştı artık ruhum sayısız güller derdi,

Sevsin sevilsin diye, yarattın iki türü,
Yaratılanı sever, Yaratandan ötürü,
Uyandırırsın körü, ey gönüller sultanı! ..

Vardım Kab-ı Kavseyn’i bene cinan eyledim;
Ben, hiçlikle o anda, buldu canı cananda,
Nice vecd hallerine girdi bir bir can anda.

Can taşıyan bedenin, mayasında sevgi var,
Sevmeyi bilmeyenin, yaşamı neye yarar?
İncitir gönül kırar, ey gönüller sultanı! ..

Sonra Kab-ı Kavseyn’i cana mekân eyledim;
Asırlar almaz calbi oldu bu sohbet kalbi,
Sonsuz asude oldu bu garip kulun kalbi.

Ali GÖZÜTOK

Gördüm Cemalullahı öze sultan eyledim;
Cemali meftun gözler içimdeki tüm özler,
Her biri bir an uzak kalsa özlemle özler.

NİYAZİ

*

Sabah vakti aynı saat, çıkıyordu evinden,
İşin ehli her zanaat, geliyordu elinden,
Geçinirdi kıt kanaat, bizim komşu Niyazi.

İndim insi ve cini cana ihvan eyledim;
Cananına bir handan vazgeçti bu ten candan
O’ndan gelen her şeye kardeş gönülden, candan.

Barınağı toprak damdı, büzülerek yatardı,
İnce narin bir adamdı,onu giysi yutardı,
Titrek alev mum yakardı, bizim komşu Niyazi.

Verdim nefsimi Hakk’a ruhen dua eyledim;
“Ruhumuz Sana muhtaç, gönlümüz sevgine aç,
N'olur Rabbim bizlere daimi kapını aç.”… Âmin…

Tükenmeyen çile serde, geleceği karanlık,
Gün batımı perde perde, gölgelenir fidanlık,
Her akşamda düşer derde, bizim komşu Niyazi.

Sözlük: Gizli:1- Sırlı, 2- Saklı, 3- Gizli güç. 4Görünmeyen.

Yıllar yılı garip gönlü, acı kederle doldu,
Hiç olmadı gonca gülü, henüz açmadan soldu,
Ne gazi ne şehit oldu, bizim garip Niyazi.

Ali OSKAN

Ali GÖZÜTOK

88

Var mı Senden Özge Yâr

Sazım Kırmaz Cihangir

Yazdığımız her şiir süslerken bir hayali,
Renklendirir tuvali dansa kalkar duygular.
Her mısrada sevgiler, pozu da senden olsun.

Dizilsin tuğlarım tez, duyun ses verdi tösler!
Davullar cengi sesler, yazanlar başlamışken;
Kuzenler taşlamışken, nazım durmaz cihangir.

Yorgunluğa bir kahve teninden koku dolsun,
De ki; afiyet olsun seni senden çekerken.
Gözlerine bakarken, tuzu da senden olsun.

Bugün manşette üçtuğ, bilen başlarda taçtır;
Kalem sonsuz ilaçtır, dilinden sevda damlar.
Kılıç kındaysa hamlar, sazım kırmaz cihangir.

Kıvamını tam tuttur hazırına durgunum,
Hastasıyım vurgunum yıllar dokunmaz aşka.
Gönlüm yok sensiz meşke, nazı da senden olsun.

Barış bohçamda saklım rumuz gönlümde aslan;
Bahar koynunda ıslan, çiçekler hamle yapsın.
Halef senden de kapsın, hazım yormaz cihangir.

Pabucum demir alsa dolaşsam diyar diyar,
Var mı senden özge yâr sineme yaslanacak.
Her yerde rastlanacak yüzü de senden olsun.

Osman ÖCAL
Mefâ'îlün / fe'ûlün / mefâ'îlün / fe'ûlün

Vuslatî ki; uslanmaz kalemi kurşun delse,
Başı göğsünde ölse mezarında gül biter.
Bil ki hasreti tüter, közü de senden olsun.

*
Arıyorum

Osman ÖCAL

Seni gurbet yollarında, kırda yaban güllerinde,
Şarkıların dillerinde, hayalimin kollarında,
Saniyenin sellerinde arıyorum arıyorum…

*
İçin İçin Kanarım

Yüreğime ateş düştü, ateşinle yanıp pişti,
Dumanlarım dağlar aştı, deli gönlüm sana koştu,
Bu ayrılık nasıl işti? Arıyorum arıyorum…

Ey gidi koca artvin küçük müydü kucağın
Yıkık mıydı ocağın diyar diyar savurdun
Hasretinle kavurdun özlem ile yanarım

Mehmet NACAR

Zaman aksın geriye çocukluğumu verin
İçimde özüm narin hoşça kal dedin aman
Közüne düştüm yaman için için kanarım

*

Sanma uğurladığın yanağında gülleri
Umut dolu elleri küçücük çocuğum ben
Güllerin açmış tut sen bir gün olur konarım

ÜÇGÜL

Çabuk keçti duraklar kesildi bilet erken
Daha ilk mola derken yağdı yarı yolda kar
Sinemin içinde har hasretimi sunarım

Ülkesini sevenin yüreğini seveyim
Ben nesini öveyim bu dizini dövenin
Öp elini, güvenin değerini bilenin

Kırdın bayırdın amma yaslanacak dağımdın
Ah en güzel çağımdın yolladın uzağına
Gurbetin tuzağına aşkın ile yanarım

Uğruna feda canım taşına bu vatanın
Hakkı yerde yatanın, sitemi bana canım
Bayrağıma nişanım, yeri hani öleni?

Fatma KALKAN

Harun YİĞİT
89

SANA GEÇTİM

GÜL DENİZİ BİR TÜRKÜ
Güldenizi bir türkü tutturdum gidiyorum,
Üç şiirle adımı dünyaya unutturdum;
Hergün doğup yeniden bayramlar ediyorum.

Seni ey Yar, Seni sevdim, Sana gönlüm bağı açtım,
Hemi iştahla yeşerdim, şahi güller gibi açtım.
Rayiham geçti erildim, özü deştim lübü açtım.

Ebedî sürgündeyim yüreğinde bir çimin
Güvercinler yaralı, hüzne gebe her şeyim
Şadırvanlar ağlıyor girdabında içimin..

Lübü yaktım, heme yandım, tutuşan âşıka döndüm.
Fani nurlar ile kandım, kemakıllar gibi döndüm.
Nice ismin dema andım ve de gönlüm Sana döndüm.

Kuş görsem Süleyman, balık görsem Yunus'um
Gemideyken Nuh ile dolaştım hayli zaman
Alev, pamuk taşıyan Yesi'li bir fânusum..

Beni açtım, beni biçtim, o benimden sahi geçtim.
Bele aczim ile hiçtim, bine bin âlemi geçtim.
Seni bildim, Seni seçtim, Sana geldim, Sana geçtim…

Hacı Bayram Sultandım, ders verdim medresede
Mağarada Eflâtun, Şems idim Mevlâna'da
Seni-beni yok ettim pergelli hendesede..

fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün
Sözlük:
Lüb: İç. Öz. İçli şeyin içi.
Heme: Hep, bütün
Kemakıl: Aklı kıt, ahmak.
Dema: Her zaman.
Sahi: Gerçekten, gerçek olarak
Bele: Böyle

Nefes alan, yürüyen; okunacak kitabım
Gündüze karanlığı yârenlikle bürüyen
Bedir'deki kuyuda hıçkıran bir mehtâbım..
Yeni yağmış kar kokar üstümdeki kıyafet,
Siz bakmayın hâlime, ruhumda şimşek çakar
Dışım duru göl suyu, içim sanki kıyâmet...

Ali OSKAN
*
Bir kaç saat

En girift haritayken çözüldüm ırmak ırmak,
Âşıka dil gerekmez cümle oklara yayken;
Böler göğü ikiye şehadet denen parmak..

Bir kaç saat olsa da kavuştu ellerimiz
Gözümüz yaş dolsa da akmıştı sellerimiz
Çarpan yürek sesiyle hasretimiz dinmişti

Uzanır kervanlarım dipdeki ufuklara
Kendime kendim yolcu, çocuk oldum ağlarım
Güldenizim son verir meçhul yolculuklara...

Sözler dile gelse de gençlik her an solsa da
Acın yürek delse de saçlarını yolsa da
Ayrılık saatinde otobüse binmişti
Dertten derde salsa da uzadı yollarımız
Ahım sana kalsa da yalnızdı kollarımız
Ah vefasız sevgili ah kokun bana sinmişti

Sessizliğin sesiyim güvercinler donunda
Kudret lokması dolu Yunus'un heybesiyim;
Şeytanımı Müslüman edeceğim sonunda...

Nermin TERZİ
*
ÖYLE BİR YÂR

Mustafa CEYLAN

Ey gönül sev, öyle bir yar, şöyle olsun sevdiğin yar;
Kendi saçsın nur-u envar, nur yüzünden dur-u envar.
Bâki bir mahbub-u deyyar, gıpta etsin cümle ağyar.

*

Sev sınırsız hiss-i kalben, iste yardan yâri kesben.
Git ki, sonsuz şevke velben, sonra, nezbet yâri cezb’en.
Kalbe dolsun yar da vehben, kutlu olsun cümle cezben…
fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün
Ali OSKAN
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Kanadı Kırık Kuştum(GÜLCE-Üçgül)
Kanadı kırık kuştum, düşe kalka uçmuştum
Dallarına konmuştum, savruldum rüzgârınla
Kulun-kölen olmuştum; beni gör, beni anla
Sarılmıştım ipine, gidecektik ölüme
Kilit vurdun dilime, yıktın son baharınla
Düştüm şimdi zulüme, yaşayamam bu canla

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ: ÇAPRAZLAMA
**************************************

Tutundum kanadına girseydik aşk bağına
Çıksaydık kaf dağına varsaydık nirvanaya
Yansaydık aşk nârına doğardım küllerimden

1-Hece şiirimizde kafiyenin yönlendirici, çoğu kere
kısıtlayıcı etkisinin azaltılmasını amaçlayan bir şiir
türüdür. Kafiyelerin bir dörtlük içinde ÇAPRAZLAMA
olarak yerleştirilmesi ile meydana gelen bir şiir türüdür.

Şimdi bir kırıntıyım karıncanın ininde
Tükenen son şarkıyım, meşakkat denizinde
Çile yağar izinden, çekil git gözlerimden

2-Kafiye dizilişi şöyledir.
a- (mısranın başında)--------------------------------------------------------------------b (mısranın sonunda)
-------------------------------------------a (mısranın sonunda)
b- (mısranın başında)-------------------------x

Boşuna yazma artık mektubun okunmuyor
Efsane oldu yazık güvercinler uçmuyor
Dokunma zülfü yâre silindin yüreğimden
Meral ADAK

-------------------------------------------c (mısranın sonunda)
d- (mısranın başında)-----------------------------------------c- (mısranın başında)------------------------------------------------------------------------------------d (mısranın sonunda)
Diğer kıtalar bunların(bu iki kıtanın) tekrarı şeklindedir.
3-Şiir tarihimizde çok önceleri kafiye mısra başında idi,
sonra mısra ortasına alındı; İslâmiyet'i kabulümüzden
sonra mısra sonlarına alınmıştır. Şairin, kafiye
kıskacında sığ - verimsiz duruma düşmemesi için
çaprazlama olarak kafiyeler yerleştirilmiştir. Yukarıdaki
kafiye dizilişinin dışında kafiyeler değişik şekilde de
çapraz olarak yerleştirilebilirler, bu, tamamen şairin
isteğine kalmıştır.
4-Genellikle 7artı7=14 Heceli-kalıplı şiirlerde
kullanılırsa da, 6artı5=11 dahil diğer ölçü-kalıplarda da
kullanılarak veya beşlik, altılık mısralardan oluşan
şiirlerde ve de gene 'çaprazına yerleştirilmiş'
kafiyelerle değişik ÇAPRAZLAMA örnekleri verilebilir,
şiirler yazılabilir. Önemli olan kafiye kıskacından şairin
ve şiirin kurtarılarak, yeni nefes alanı ve şekli ortaya
konulmasıdır.Serbest şiirde yapılan 'Çaprazına
Serbest' adı ile anılır. Öneren Mustafa CEYLAN'dır.
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SEN VAR YA SEN

(Kafiyelerin yeri belli olsun diye büyük harfle
gösterelim)
GÜLŞEN

Gözlerimden dökülen iki damla gözyaşı;
Geri verme istersen kalırsa sende kalsın….
Sakın ola alınma dert satar, sözlerimden…
Çalsın artık şarkımız bu gece bize çalsın…

KIŞ gecesi soğuğu gönül dalında rüzgâr
Kar yağıyor başıma delirdim YOLLARDAYIM.
Biliyorum kabrime uzanan yol KISALMIŞ
DARDAYIM be Gülşen'im, seni aramaktayım.

Bu şehrin ışıkları birer birer sönerken;
Yanıyordu kalbimde usul usul geceler;
Dönerken bir bir giden senden gayri geriye;
Yalnız kalmış yüreğim sessizce kanıyordu…

Zamanı parçalayan zaman çıktı DIŞARI
DELİTAYIM vuruldu, susmaz ki susturayım?
SAPSARI bir korkunun giyindim gömleğini
Nerdesin be Gülşen'im, seni ARAMAKTAYIM.

Ali ALTINLI
*

BİR tutsam ellerini, kokunu ciğerime
Nikotin gibi çeksem, inan ki KURTULURUM.
Leyla'yı Mecnun'undan ayıranları BİR BİR
VURURUM be Gülşen'im, tetikte, parmaktayım.

GÂM-ZEDE Mİ BU GÖNLÜM
Karakışı yaşarım gönül hâlâ ilk yazda
Yaz artığı günüme dökülür kar akışı
Ateşe gerek yok ki teni zemheri yakar
Ya kar yağar ya yağmur yürek donar ayazda

İçimdeki türbenin gökyüzüydü KUBBESİ
AYIM, güneşim düştü, yer altında yıldızım.
HEYBESİ ağıt dolu yolcular arasından
Çek çıkar be Gülşen'im; işte YALVARMAKTAYIM

Dün yaya geçtim dağdan beyaz kar sanki ölüm
Aldatır çok insanı meyil verme dünyaya
Karda nöbet tutana sığınaktır bu kışla
Kışla başlar dertlerim kar yağar üşür gönlüm

YANKILANIR beynimde ayrılığın depremi
Yetişsin imdadıma hayat veren gül SESİN
Tutmaz elim, ayağım; deliler beni TANIR
NERDESİN be Gülşen'im, seni aramaktayım.

Dolu vurur gülşeni bülbüle tek gül yeter
Dayanmaz yâr yüreği sinesi dertle dolu
Açılsın yüzünde gül ol tebessüm gamzede
Gâm-zede şimdi gönlüm bahçeme bülbül yeter

Ses ver gayri sesime, n'olursun dene SONKEZ
VARMAKTAYIM galiba uçurum sarayıma...
BİLMEZ, kimseler bilmez,sorsalar da söylemem!
Bir bilsen be Gülşen'im,dert akan IRMAKTAYIM.

Mehmet ÖZDEMİR

Mustafa CEYLAN

YÂR SULTAN OLUR
Yara da mı sendendir gelmez isen ölürüm
Düşmana gerek kalmaz öldürür yâr adamı
Aşk oku vurmadıysa sinemdeki yare ne
Yâre ne seven benim ölürsem ben ölürüm
Yâr arsız olunca mı perişan olur adam
Söyle ey dil derdini bu aşk kime yararsız
Bir gün tebessüm etsen seni ben yâr ederdim
Yâre derdim söylesem aşikâr olur sevdam
Yâr silinse gönlümden bu sevda yalan olur
Sana gelmek isterim önüm dağdır ardım yar
Bu nasıl bir dünya ki dert bende yare bende
Yâre bende olursan yâr elbet sultan olur
Mehmet ÖZDEMİR
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Kırarım Zincirleri

Git

KENDİNDE kerameti görür oldu gafiller
Kalemsiz kâğıtsızca yazanları GÖRÜRÜM
Fütursuzca saldırıp ticaret yapar DİNDE
VURURUM şu bağrıma mert birini ararım

YORMA kendini boşu boşuna
Adını bile ANMAYACAĞIM
Tek bir kelime istemem SORMA
KANMAYACAĞIM yaptıklarına

Suratı kızarıyor rengi silik YÜZÜNDE
SORARIM ben kendime bu ne menem bir iştir
ÖZÜNDE çürüyenler benliğini kaybeder
Yaralandım ben kendi yaralarım SARARIM

VURMA başını azgın taşlara
Al mazini de işte kapın GİT
İki lafınla senaryo KURMA
VAKİT artık çok geç biliyorsun

KANADI olmayanlar yüksekten uçuyorlar
Ömrümüm içindeki her geçen gün ZARARIM
İçerimde yangın var yüreciğim KANADI
KIRARIM zincirleri kötülükten ırarım

AK’IN kalmadı kapkara yüzün
Bir daha sakın karşıma ÇIKMA
Bana değil Allah'a ol YAKIN
YIKMA bir daha gönül evimi

Harun YİĞİT

Gülten Ertürk

*
SESSİZLİK İSTERİM

*
Handanım

DURMADAN vur saat tik tak tiki tak
Sinirler boşaldı uyku ALMADAN
Alın ki duvardan kırıp VURMADAN
KALMADAN parçası alın başımdan

Bağlarım Cennetler gibi, sevdamın gülleri açar.
Açar kalp ile ruhumu, aşk ile Sana bağlarım.
Saçar aşkın kor ateşler, yaralarımı dağlarım.
Dağlarım Sana uzanır, sümbül kokuları saçar.
Asarım Seni sevmektir, cemilliğine kanarım.
Kanarım ma-i aşkınla, Seni anlatır asarım.
Donarım Seni görünce, başka şey görmez basarım.
Basarım kor ateşe de, od yanarken ben donarım.

Sessizlik isterim her şey SESSİZ
HÜKÜMET sağlasın düzen ve dirlik
EŞSİZ olsun ülkem her zaman baş dik
Of hani kardeşlik nerde SÜKUNET

Şenlenirim on sekiz bin âlemlerde seyrederken.
Seyrederken Seni Sende, tüm esmanla şe’nlenirim.
Zikrederken hep adını, Senin ile ünlenirim.
Ünlenirim âlemlere, her an Seni zikrederken.

Nermin TERZİ
*
HER İZ SAKLI BİR SIZI

Candanım, canım özümsün, Sensin bana bir tek candan.

Candan içeri baktım ki, ben Sende olan candanım.
Han’dan geçtim aşkın ile ezel ve ebed handanım.

Yalan say ayrılığı, ırak olsun özlemin.
Sevdiğin anlar olsun, içindeki cesaret.
Bir vapur çığlığıdır aklımızda tek kalan,
Esaret bu limanlar, bu kumsal yalnızlığı.

Handan’ım, Sen bende bensin, ben de senden gelen handan…

Sözlük:

Gurbet koydum adını, duymasam da bir şey de.
Bilenir ufka hıncım, yakamozlar yalancı.
Her şeyde bir iz saklı, her iz saklı bir sızı.
Ayrılık der her şarkı, sözler seni dilenir.

1. Asar: Vazifem, mecburiyetim, 2. Asar: Eserlerim.
1. Kanar: Aldanmak, 2. Kanmak: Doymak.
1. Basarım: Gözlerim.
1. Donmak: Hareketsiz kalmak, 2. Donmak: Buz tutmak.
1. Şenlenmek: Şen ve sevinçli olmak, 2. Şe’nlenmek:
Fiillenmek.
1. Zikretmek: Adını tekrarlamak, 2. Zikretmek: Hatırlamak.
1. Han’dan: Dünyadan, masivadan, 2. Handan: Sevinçli.
1. Handanım: Sevinçliyim, 2. Handan’ım: Gülenim, gülecim.

Yanar uzaklığında; küldür bende bu can, ten.
Dağıldım rüzgârınla bu serkeş haller bitsin.
Mümkün değil unutmak, düşündükçe kalp kanar;
Gitsin sevdiğim anlar, gün geceye yenilsin.

Ali OSKAN

Yusuf BOZAN
93

Yitirdim Desen De..

YA OLMASAYDI

-Tutkun' a...

YOKLUĞUNDA yanarız çatlayan toprak gibi
Can suyumuz olmazsa viran olur BAĞIMIZ
Mutlu olur her canlı gülümser ÇOKLUĞUNDA
ÇAĞIMIZ, yokluğunu getirmez asla akla.

Kanımı tersine akıtan gurur,
Eğince başımı seni görmedim!
Çileye yatırdı nazlı canımı,
Sormadım yâr seni, gel istersen vur!

Kime ne diyeceğiz vicdanı olan ANLAR
KAYBEDİNCE bilinir değeri her varlığın
CANLAR ağıtlar yakar her gidenin ardından
Hâlbuki tedbir vardı hem ilimce, hem DİNCE.

Sen yüce gönüllüm, sen ki hep sustun,
Bükerek boynunu, kendine estin!
Postun içindeki ipleri kestin,
Sökülen ömrüne yama dikerek...

KURUYOR koca dünya her gün göz göre göre
Bir neslin hatasını diğer nesil ÇEKECEK
Boşa giden her damla bağrımızdan VURUYOR
DÖKECEK yaş da kalmaz korkarım ki gözlerde

Siyah bir geceye dikilen güldün.
Yaprağında giz aşk, kim der ki hata?
Günahın şahıdır sevda, etme âh!
Hayata tebessüm, özüme nurdun…

Zübeyde GÖKBULUT

Yitirdim desen de, gözlerime bak!
Gözünden gözüme akanı gördüm!
Dudak titrer, dilin sırrına erdim!
Kusurum olsa da, sevdin özünden…

*

Refika DOĞAN
AYRILIKTAN SÖZ ETME

*
Şafak Demim

KEREM eyle sultanım, ayrılıktan söz etme,
Ayrılık adı bile, titretiyor İÇİMİ,
Çok görme mutluluğu, senle murada EREM,
KİMİ dertler çaresiz, istemem ben hekimi.

GÖZLERİM derin dalar şafak vakti sökerken
Güneşin her zerresi bana aşkı GETİRİR
Dört mevsim seni yaşar ömür boyu ÖZLERİM
GÖTÜRÜR bu dert beni hasretinden yanarım

Heder olmasın ömür, gelmeden bize ÖLÜM,
YASLA güzel başını, dertli sineme yasla,
ZULÜM olur ayrılık, vuslatın başka gülüm,

DARALIYIM sevdiğim sevda denen kantarda
Ne eksiği bulunur ne fazlası DİLİMİN
Sözümü özden aldım kalbimle GÖRELİYİM
TELİMİN notasında şarkılara banarım

Cehennem olsa yerim, vazgeçmem senden ASLA,

GÜNAH değil suç değil, sevmek Allah’ın emri,

Korkma sen de sev beni, korkma kıyamet KOPMAZ,

DOYA doya kandırır yar sunduğun badeler
Gülşen olur dört bir yan etrafa ıtır SAÇAR
Yaşattığın büyük aşk yürekte tutar MAYA
AÇAR gönül kapımı vuslat diye dönerim

Son pişmanlık faydasız, çekmeyelim AHU-VAH,
SAPMAZ seven gönüller, sevenler gönül yıkmaz.
Ali GÖZÜTOK

HECESİN ey sevgili Dervişlerin dilinde
Sema’ya dek yükselen duadaki NARASIN
Yıldızlarla donanmış en mehtaplı GECESİN
VARASIN seherime ey sönmeyen fenerim
Şemsettin DERVİŞOĞLU
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Vuslatsız Aşk

ANKARA’NIN BENDE YERİ

OLMASA şu ayrılık günler seninle geçse
Kızıl gülün cevri’yle seyran etsem BAĞRINDA
Her dem aşkı yaşasak baharım hiç SOLMASA
ÇAĞRINDA saklı sevda kader yazmaz vuslatı.

DERİN bakışla gülümser, tepesinden Ankara’mın
Bilirim, güven mesajı sunmakta bana VARLIĞIM
İçimi ısıtan kaynak, al yanaklısı GÖNDERİN
BAHTİYARLIĞIM büyüyor emanetiyle Ata’mın

KİTAP seni yazarken ömür vuslata tuzak
Türkülerin sesisin sazıma oldun MIZRAP
Ağıt yakar notalar, sol anahtarım BİTAP
IZDIRAP bestelerim kader yazmaz vuslatı

Devletimle gençliğime kavuşurum ANKARA’DA
MUNİS okşar benliğimi, Ata’mın parmak izleri,

HÂLÂ sımsıcak duruyor, her şey gençlik, her şey milli

En nadide yıllarımla, tarihimden son HAVADİS

VARIMSIN can evimde güllerim sende saklı
Verme beni ellere üşürüm sensiz TENDE
Senin için doğmuşum aşkımda KARARIMSIN
SENDE içtim badeyi kader yazmaz vuslatı

HANGİ mevsimin çağında, ayağımı bassam ona
Gençliğim koşarak gelir, dört köşe DİYARINDAN
Selama duran yolumda, hatıralar DİZİ DİZİ,
GARINDAN hasret yeliyle, kucağını açar bana

YAR aşkınla yanmaya yemin ettim bilesin
Kazıdım benliğime sayfalarca KİTAPSIN
Birleşsin ruhlarımız gönlüm olsun BAHTİYAR
HİTAPSIN candan cana kader yazmaz vuslatı

Muhabbetle sarılıp, derdimi ona DÖKERKEN
TELAŞ, dolaşır boynuma, yakında yangın var diye

DÖNERKEN içimde yanar Ankara kızgın alevle
Neler koparır içimden, anılar benden CANHIRAŞ

BAĞRIM okyanus gibi kim engeller akışı
Geçtiği diyarlarda karaçalı gül OLUR
Misk-i amber kokusu candaki cana ÇAĞRIM
ZEHROLUR yarsız yaşam kader yazmaz vuslatı

Asuman Soydan ATASAYAR

Rahime KAYA

*

*
Tövbeler Olsun

ÇAPRAZIMDA AZRAİL

HOR görme sevdiğim içim ACIYOR
AÇIYOR dertleri hepsi ateş KOR
HER günüm hüzünlü böyle GEÇİYOR
Derdinle dolmak mı tövbeler olsun

Kollarımı bağladım, çaprazlama göğsüme
Uzandım yatağıma bekliyorum haydi gel!
Nasıl geçti bilmedim, siliver yıllarımı
Yel essin, yağmur yağsın; sabaha ne kaldı ki?

SEVDANLA şu gönlüm esirin OLDU
SOLDU tüm güllerim ne olur ANLA
DAMLA damla yaşlar gözüme DOLDU
Sevdayla solmak mı tövbeler olsun

Emanetti can kuşum, ona hüzünler verdim
Değilmiş sabır gülü, alışkın sanıyordum.
Gönderdim selâmımı beş kapıdan o yâre
Selâmım mı gitmedi, kapılar mı eksilmiş?

KALDIM sensizliğin GÖZYAŞLARINA
KAŞLARINI çattın dertlere DALDIM
SALDIM mutluluğun tüm DÜŞLERİNİ
Bir daha dalmak mı tövbeler olsun

Mustafa CEYLAN
*

UMUTTUN yarına böyle OLMAZ Kİ
GELMEZ Kİ baharım kışlara KATTIN
GİTTİN gideli sen yüzüm GÜLMEZ Kİ
Seninle gülmek mi tövbeler olsun
Abdullah RAMAZAN
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Anam Yedi Kocalı

MELEK

ÇİÇEK çiçek gezerim her birisi yâr bana,
Hepsinden ayrı ayrı halhalımı TAKARIM.
Var mı bizden üstünü daha tatlı bir BÖCEK,
SOKARIM kızdıranı kargaşadan hoşlanmam.

Nerdesin deli tayım, bereketim nerdesin
Uçurum diplerinde nefes aramaktayım
Duyduğum her fısıltı sanarım senin sesin
Taramaktayım melek, izin taramaktayım

Erkek ana ve işçi biraz faklı üç TÜRÜZ,
EŞİM yoktur dünyada ortamımız çok nefis.
HÜRÜZ evcilleşmeyiz yuvamıza sağdığız,
Herkes bilir işini anam babam KARDEŞİM.

Gözümün kaynağından coşturarak selimi
Sormaktayım vuslatın derin okyanusunu
Elimi yumruk edip gurbetin acısıyla
Biliyor musun melek, sineme vurmaktayım

GİZİME rastlarsınız geometrik şekilde;
Bacıma koca olur benim anamın OĞLU.
Kardeş tanır kokumdan asla basmaz İZİME,
DOLU sırla yaşarım çözülmesi müşküllü.

Dar geçidinde zaman, köhne ayar tutmuyor
Puştluğun dalgasında, ne geçirir, ne geçer
Bana sabırlı derler; gel onu sen bana sor
Biçer tenimi melek, kuru söz avutmuyor

Dertlerin dermanıdır memeden değil SÜTÜM;
ANA olur işçim de yumurtası tohumsuz.
BİTİM güçlü asalak yelpazem yerli malı;
Çırptığım her kanatın her biri ayrı MANA.

Kehribar karasında gece, sesimi duyar
Buseni taşır ayla yıldız, yeniler beni
Uyar senfonik sese binbir gece masalı
Süzülür şafak melek, güne gizlerim seni!

ZEHRİMİZ ham maddedir bilir bilim adamı,
Propolis kovanda dezenfekte İLACIM.
Anam yedi kocalı olmaz bizim MİHRİMİZ;
TACIM var, alan bilir polendeki tadımı.

Refika DOĞAN
*
Yaralım

Vuslatî tanır beni gönlüne GÜLİZARIM,
SAYMAKLA bitmez sırrım antenim uydu gibi.
VARIM yoğum bu değil topladığım nektardan,
Ürettiğim tatlıyı yemelisin KAYMAKLA.

Kararmış asûmanım ufkumda gün perişan
Nabzımdaki tiktaklar yaşamaya yetmiyor
Gözlerimi kapatsam ruhum yine ararmış
Bitmiyor acılarım terketmiyor bitmiyor

Osman ÖCAL

Dokunmayın sükuta nefesi yakıversin
Devinir umutsuzca kafesinde yaralım
Akıversin usulca süzülüp karanlıktan
Belki son yolculukta azat olur sevinir

*
GÜLLER
Efkârdı üstüme zamansız çöken
Acıyorum sensiz gelip geçerken
Sükun değil günler ah, sitemkârdı
Kaçarken kokundan düşler bi haber

Ümran Tokmak
*

Düşerek yeniden sensiz yollara
Geride bırakıp, umutlarımı
Güllere vuruldum adın Gül diye
Güle sordum seni “Gül’üm nerede? ”
İbrahim İMER
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GİZEMLİ SEVDA

GÜLÜŞÜN EKLENİR GECELERİME

ANIYORUM maziyi yüreğim dağlanıyor
Kırdın kolum kanadım ağlıyor YANIYORUM
Sözlerin yalan dolu inanıp KANIYORUM
SANIYORUM hayalin yanımda öpüyorum

Gülüşün eklenir gecelerime
Bakışlarım da yön, gül açan yüzün
“Neden? ” bu kadar zor bana gelişin
Hüzün siner kalbe, çağlar gözyaşım
.....................
………………Ve uyku tutmaz gözlerim.
……………………Tutmaz be gönül…!

Silinmez ne hikmetse yüreğimde izin VAR
DAR geliyor şu dünya sensiz hiç yaşanmıyor
KAR yağdı saçlarıma hasretin çekilmiyor
Bedenim solduğunda başucumda ağla YAR

Bir afet yokluğun, hisler yıkıntı
Sıkıntı her günüm geliver de gör
Her akşam bir sızı, gözde akıntı
Ateşi de yakar, dağlar gözyaşım
.....................
………………Ve aşka bitmez sözlerim.
…………………….Bitmez be gönül…!

SOLDU hep bahçemizde ne gül kaldı ne çiçek
Gizemli gecelerde gözlerim yaşla DOLDU
Çok mu zordu gelmedin bu nasıl uzak YOLDU
OLDU bitti diyerek bitmez aşk hikâyesi
Unutmayı denesem bu sevgi beni BAĞLAR
DAĞLAR kor ateş gibi yüreğimi kavurur
ÇAĞLAR şu yüreğimden yakarım bin bir ağıt
Bakarım tek resmine gözlerim sana AĞLAR

Gidişin eklenir acılarıma
Aklımda son sözün, “Helal et hakkın”
Hecelerime kan, hicranın sesi
O günün acısı hala saklımda
.................
Fikrimde karalar, bağlar gözyaşım
…………….Ve sevgi tatmaz öz’ lerim.
……………………Tatmaz be gönül…!

Sabiha SERİN
*
Tövbeler Olsun
Hor görme sevdiğim içim acıyor
Açıyor dertleri hepsi ateş kor
Her günüm hüzünlü böyle geçiyor
Derdinle dolmak mı tövbeler olsun

Yusuf Bozan

Sevdanla şu gönlüm esirin oldu
Soldu tüm güllerim ne olur anla
Damla damla yaşlar gözüme doldu
Sevdayla solmak mı tövbeler olsun

BEBEĞİM, daha dündü kollarımda yatışın
Rüya mıydı neydi o, kimdi burda ÇAĞLAYAN?
Nefesinde ne güzel kokuyordu EMEĞİM
BAĞLAYAN beni düne; yüreğimde atışın!

Kaldım sensizliğin gözyaşlarına
Kaşlarını çattın dertlere daldım
Saldım mutluluğun tüm düşlerini
Bir daha dalmak mı tövbeler olsun

Ana gövde ben isem, dört filizden biri SEN,
ÖZÜNDE pişen benim, dörde sergen varlığım
SEKERKEN yâd ellerde, salınarak sen bensiz
Kopuş yaşar mı ana? Ruhu hasret KÖZÜNDE!

Umuttun yarına böyle olmaz ki
Gelmez ki baharım kışlara kattın
Gittin gideli sen yüzüm gülmez ki
Seninle gülmek mi tövbeler olsun

HEDİYE bildim seni, İlahi yerden gelen
Harcına sevgi katıp, dua ile BESLEDİM
Şükür şükran gönderdim seçilen her NASİBE
İSTEDİM milletime bir katkı olsun benden!

Abdullah Ramazan

Nefes sayısı kadar, yüreğime GELİRSİN;
DİLERİM bahtiyar ol, ülkün ülkemde olsun!
BİLİRSİN bir ben değil, vatan muhabbet diler
Yarınları beklerken, sen gülersen GÜLERİM
Asuman Soydan ATASAYAR

*
DÖRTTEN BİRİME
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ARAP HALİN HARAP
-I-

Homur homur uyurken dev, göz kapaklarının altında,

UYU NAZLI BEBEĞİM

Kında bir kılıç çıktı ortaya denenir Ortadoğuda
Doğuda, doğunun en doğusunda değil bu
Şu yanıbaşımızda hemen…

- Sana derim sana /Yeter gayri uyansana!
Bu avukat, o savcı; karıştı birbirine
Kirlendi devr-i devran baştanbaşa kirlendi.
Sanık-tanık iç içe, kim kimi sahiplendi
Uyu ey nazlı bebek, ninni çalayım uyu.

Demen bana delirmiş demen…
Ben diktatör soğukların kapısını kitlerken
Sen müstebit coğrafyanın silindirine sattın
petrolünü
Rolünü başardın başarmasına ancak
Alçak tokat izleri okunuyor yüzünden…

Kuyu içinde bomba, parklarda atık kurşun
Aka kara bulaştı, suçlu güçlü mü şimdi?
Hoş görü rahmetlidir, öfke, satıyor caka
Uyu ey nazlı bebek, ninni çalayım uyu.

Hemen silmelisin o izleri, hemen!

Suyu bulandırdılar, ermenisi, çetesi
Yukarda fırtına var, aşağısı kan kusar.
Sana ne haritadan, kalma sakın hiç darda
Uyu ey nazlı bebek, ninni çalayım uyu.

-II-

Avcumdaki iz misal tanırım seni
Yeni değil ki oyunların bilmekteyim
Beyim, krallar kaçarken de önde gidermiş biliyor
musun?
Gülüyor musun yoksa, altın sarayında gerçekten?

Büyü yaptılar büyü, tahminim ki öyledir;
Yad-yabanın büyüsü, batı mahreçli belli.
Çıktı kantarın topu, rüyânda etme feryâd
Uyu ey nazlı bebek, ninni çalayım uyu.

Mahkemen tarih, avukatın kim? De, söyle!
Şöyle sereserpe uzanmışsın güneşlerin altındaki
çadıra
Hıra Dağı yanar, güvercin ağlar, Kâbe inler
Dinler çağın makaraları kılıç sesini çocuk
çığlıklarından
Hıçkırıklarından kaygı duymazsın gariplerin, neden?

Koyu zifir geceler, küstü gitti güneş bak
Dursun sancılı sabah, ikindiler iflâsta.
Yan gelip te yatmışsın, üstelik horluyorsun
Uyu ey nazlı bebek, ninni çalayım uyu.

Pençerenden döviz yağar, kan kokulu kılıç tutan
ellerden…
-III-

Dandini dandini dastana
Eeee…eeee bebeğim eeee!

Kaç asır geçti, çıkmadı kahramanın; dinlediğin masal
Kutsal topraklar diye yağdırdık ne varsa elimizde…

Mustafa CEYLAN

Dilimizde tüy bitti, kulakların sağır,
Bağır Allah’ım bağır; kalkamadın yerinden..
Yeniden çiziyorlar haritayı yeniden…
Ellerinden ihanet kokusu, belli, çıkmamış daha
Sabaha çıkamazken kara zindan geceler
Geceler Filistin’de tanklarıyla geceler
Bilmeceler çözersin sarayının havuzunda
yüzerken
Delirten düşlerde var uyu horultularla be Arap
Arap, Arap, Arap! ... Halin harap!
Mustafa CEYLAN
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

EFSÂNE GÜL

ŞİİR TÜRÜ:TEKİL
*******************************

Uçacağım; kanat yok
Çıkacağım; güç yok, takat yok
Bir kul için bundan acı tokat yok..
Doruklarda açmış; bana efsane gülüm...

1-Adından da anlaşılacağı gibi, tek sayılı hece
kalıbından oluşan bir şiir türüdür.
2-Dörtlüklerin şematik yapısı şöyledir:
……………….7 Hece
……………….9 Hece
……………….11 Hece
……………….13 Hece’li bir yapıdan OLUŞMAKTA.

Zevali çok yakındı
Sayılı an günde ikindi
O can seher vakti bende ikindi
Kan döker guruba al,al baksana yolum..
Bağrı yanık olarak
El sallıyor Sentezi´ye bak
Artık baykuş gelir konuk olarak
Döndü sürü girmiş bağa,bostana halim..

3-Kafiye uygulamalarında şair tamamen
serbesttir. Dilediği şekil ve çeşit-yer ve
konumda kafiye uygulayabilir veya uygulamaz.
Önemli olan BİRİNCİ MISRANIN 7, ondan sonra
gelen mısraların 9-11 ve 13 hece ile meydana
gelmesidir.

Ozan SENTEZİ

4-Dörtlük,beşlik, altılık veya başka şekillerde de
uygulama yapılabilir. Sadece 1-3-5-7-9-11-1315-17-19 vb hece sayı dizilişinin korunmasıdır.
Şair dilerse (sırayı şaşırtmadan) 5-7-9-11 veya
3-5-7-9 hecelik mısra dizilişleri ya da (9-7-5-3)
VEYA (15-13-11-9) VB..başka şekillerde TEKİL
HECELERLE şiirin dokusunu örebilir. (Öneren
Harun Yiğit)

*
ŞİZOFRENİ ZAMANLAR
-Refika Doğan Hanımefendi’ye
içip badeyi aşk tasından
Acılar toplayıp zulümler derdi
Geçip gecenin ortasından
Güledir serenat bülbülün derdi

GURBET GECELERİ
Sersem sepelek yağmur
Yağar, gurbet gecelerine.
Türkülü trenler girer düşüme
Üçüncü mevkide garip yolcu olurum,
Valizimde tıka basa hasret,yüreğimde sen...

Ölüm ki bayramlık elbise
Hayat garip sentez teze ne gerek
Mor gülüşün vuslata engel
Yağmurlar yıkamış yâr seni niçin
Al yanağın gülşene bedel
Gül alıp gül sattım yâr senin için

Bir serçe kanat kanat
Değer, gurbet gecelerine.
Bakarım benim gibi boynu bükük,
Yarasını sarayım derim, 'pırrr' uçuvermiş,
Sızlar omuz başlarım, davacıyım ellerimden...

Bu aşk ömrümün son bestesi
Gönlümün sazına tezene gerek
Şizofreni zamanlarım var
Kör kör kandillerin ışıkları lâl
Böcekler tiz sesleri duyar
Öper yüreğimi mercan yahut lâ’l

Bin asırlık bir çile
Sığar, gurbet gecelerine.
En çok da anamla seni özlerim
Bağ bozum vakti, harman vakti geldi m'ola?
Kınalanmış kokular duyarım, seher yelinden...

Ecel an damıtır geceden
Ölürüz usulca teze ne gerek

Mustafa CEYLAN

Mehmet ÖZDEMİR
*
99

DEĞİL

Narçiçeğinde Seyyah Yürek

Aşktır o!
Şems, serap değil.
Mevlana harap değil.
Döner döner arar durur da;
İçtiği aşk badesi, şarap değil.

O kara gözler inleyen bir tele düşmüş.
Umutlar,
Yarınsız günler
Mutluluk kara düşmüş.
Yürek buruk, ah edip inler
Ve aşka tutsak ve bu gönül hasta
Hasta hasta amma, em bulmaz çöle düşmüş.

Rumi’ dir!
Ram olmuş aşkta.
Rübai solmuş aşkta.
Yazar yazar anar durur da;
Tattığı dost acısı, şurup değil.

Yarınlar,
Ağrılı düşler
Üşüyen gülüşler.
Cemre diline tercümansız
Kırık kanatlar, uçmaya dermansız
Boğulur girdabında, derin bir göle düşmüş.

Yusuf BOZAN

Mutluluk,
Yetimce velet
Yuvasız ilelebet.
Sığıntısız, ayaza çıplak
Her dakika bin kez olurken helak
Dağlar arasında, aşılmaz bele düşmüş.

Vardı… Yok…
önce tohum emdi memesini toprağın
sonra müjdesini verdi yaprağın
filizlendi gövde, dal oldu
dala yaprak şal oldu
………………..öyle mutlu ve
…………………….umutlu,
…………………………düş gibi…

Ya yürek,
Eyvah ki eyvah!
Narçiçeğinde seyyah.
Yangında alaz, hakta köz köz
Kabuk tutmaz bir an, yaralar göz göz
Vuslatî diyor ki, çekilmez çile düşmüş.

uğultu…
durdu..durdu ve
ahh! vurdu...

Osman ÖCAL

…/…
dağ rüzgârı acımasız sert olur;
çatır çatır kırar geçer, hor…
bakarsın cıpcıbıldak,
yeniden çok zor...
……….yaprak neye tutunacak, dal neye?
……………var mı yaslanacak gövdeye?
………………..ne içer can suyunu,
…………………….hasretlik neye?
……………………..Kış gibi…
Refika DOĞAN
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PAPATYAM
HEYHAT!

Papatyam
Gönül maralım
Zifiri karanlıkta
Gördüm gözlerdeki ışığı
Yıldızlar söndü çakmak bakışında
Bulutlar hayran dır sevgi çağlayışında

Sonbahar vurgununda her yer
Açmıyor güller…Açmıyor laleler!
Manâdan sıyrılmış artık o divaneler…
Nelerimi götürdü benden büklüm büklüm zaman
Gönlüm durağan, kâğıt viran, kalemimi yok bir soran.
Sığındığım değerler, meğer değilmiş gerçek birer kahraman
Heyhat! Yolların her biri bir serapmış, kurumlu kurumlu uzanan…

Yazımsın
Bahar koynunda
Çiçekler solu verir
Sana seyran dönen bu devran
Çatlak dudaklar çölde har misali
Ay suskun yıldızlar şaşkın endamına ah

Çalış, çırpın, emek ver, ömür ver; gönlündeki o muhteşem saraya

Vakti görünce tek tek çözülür tuğla, menzile ramak kala…
Kaf Dağı’ndan aşağı paldır küldür düşerken obaya

Tutunacak dal mı kalmış, zalim esmiş kasırga…
Boyu cüce, silahı tüymüş meğer devin
Karaya yanaşmakta artık gemin!
Nafile son çığlık, sus ve in!

Kuşlar lal
Güller duada
Sevgim çoşkun semada
Kalp bahtiyar gönül huşuda
Hak aşkı var iman tahtın bendinde
Dallar boyun eğmiş saçının ahenginde

Asuman Soydan ATASAYAR
*
CELLAT

Nadidem
Cennet kokulum
Arılar yarıştadır
Güller ürkek sevdana vurgun
Deniz yol bulamaz çaresiz durgun
Bu can sana adak seninle gelsin ölüm

Hele bir gelsin...
Beklemek özde kordu
Uğruna o gelecek sesin
Yediveren güllü umudum vardı
Özde saklayıp
Toprağını koklayıp
Kokusuna gönül ekleyip
Yüklenip sevdayı kalbim atardı

Fatma KALKAN

Hüsran kucaklı
Vuslatlar ne acıklı...
Beklediğim eli bıçaklı
Cellat çıktı başlarını kopardı...
Kulaysa umut
Paramparça gizli put,,,
Gel Sentezi faniyi unut
Seni çağırıyor Hakikat Yurdu....
Ozan SENTEZİ
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ELLERİN SABAH ISLAKLIĞI

ÇARESİZLİK

Nice bir vakittir aklına gelmem neden?
Bakışın yamaçların sarplığıdır,
Ellerin sabah ıslaklığı
İçimi üşütürsün
...............Rüzgâr mısın ki?

Ah Çaresizlik
Kahreden Çaresizlik
Kan akar, su değil bedenden
Beden yılgın, bıkkın, bitmiş dertlerden
Ne öldür ne yaşat demek gelir dilinden
Sanki memnundu silahlara hedef edilmekten.

Kahkahanı duydukça yad-yaban balkondan
Ölür kelebekler, güvercinlerim
Başıma dolanır cinlerim...
Git aklımdan! Gitmezsin
...............Efkâr mısın ki?

Hiç sorulmaz ki
Nerede doğacağın;
Rast gele açarsın gözünü
Savaşın ortasında, yıkıntıda.
Zorla sahip olunmuş annenin çocuğu
Ağlıyor! Gülmezsin! Lanet okursun.
Bitmez zulüm!

Hangi denizde
Saltanat kayıkların?
Boğuluyorum dalgandan
Çevrende tur atar tayfalar. Helâl! ..
İpekte kılıcı duran
...............Hünkâr mısın ki?

Elinde silah
Avuntuya sarılır.
Ruh perişan, yüreği onmaz
Sıksa da namluları giden gelmez
Bir saat uykudur dilin de tek duası,
Ne kurşunsuz gün bilir nede sarmayı sevdayı

Git, haydi git, git! ..
Hiç geçme sokağımdan
Bırak beni, bendeki bana! ..
Kaç bahar,yaz geçti gelmem aklına
Düşlerine bile giremem...
...............Var mısın ki? ..

Adsız bir nefer gelir geçer bu dünyadan, hayal gibi…

Bilsem kim var altında göz kapaklarının?
Işıması kime dudaklarının?
Yarının gece bekçisi ben
Umut fenerlerini
...............Yakar mısın ki?

Rahime KAYA
*
BEN

Biliyor musun ölüm neden korkutucu?
Sana saltanat kaybı, bana hasret...
Ruhum, kuru ot yanışında
Gönlüm, uyanışında...
...............Bakar mısın ki?

varya ben
özden yürekten
sevdim, can-u gönülden,
renk aldı ruhum gözlerinden
gökkuşağı gibi yedi veren sen
kalbe sefa, alnıma vefa, canıma can...

Debdeben boşa,
İnat etme, gel, anla!
İç musikin bitti bitecek
Gör hesabını Ceylan'la son defa
'Sazlar çalsın çamlıda'...
...............Çıkar mısın ki?

ak desem aklar, al desem allar kıskanır
gün desem gün, ay desem ay kıskanır
ben bir gülü sevdim aslında
yürekte açan gülden
işte bak gülüm
sevdiğim
Sen...

Saç uçlarında
Duru mavi kar suyu
Dizgin tanımaz zaman atı
Havan, yürüyüşün alafıranga
Bir gün bencileyin kefen
...............Kokar mısın ki?

Fatma KALKAN

Mustafa CEYLAN
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Emanet Yaratıldı İnsana İnsan
Diller akışkan…
Kokuşmuş düşüncede
Eritildi bencilce insan
Yapısı bozuldu, oldu balçıktan
Unuttu güya, emanetti bırakılan
Sandı ki kul değil, kendiydi evreni yaratan

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

Zulmün geçmişi
Günü kara yazdıran.
Umutsuzluğun çığlıkları
Duyuluyor mahşer yangınlarından.
Hak ettiniz bunları siz büyükler çoktan
Ama hesabı aldırmayın sakın çocuklardan.

ŞİİR TÜRÜ:DÖNENCE
****************************************

Ey insanlık ey
Uyan uykudan uyan!
Başarmalısın uyanmayı
Yoksa çok ödersin bu hesaplardan
Dön bozulmamış benliğine geç olmadan
Unutma! Emanet yaratıldı insana insan

2-'Çaprazlama' nazım türümüzün cinaslı
kafiyelerle değişik bir versiyonudur.

1-Cinaslı kafiyelerin çaprazlama ve dönerli olarak
yerleştirilmesinden meydana gelen bir hece şiir
türüdür.

CİNASLI KAFİYELER'in mısralardaki konumları
şöyledir:
a-------------------------------------b(*)
---------------------------------------a
---------------------------------------c
c--------------------------------------b(*)
*

Rahime KAYA

d--------------------------------------e(**)
----------------------------------------d
-----------------------------------------f
f----------------------------------------e(**)
3-b(*) ve e(**) kafiyeleri istenirse cinaslı
olmayabilir. Bunlar mısranın sonundaki
kafiyelerdir.
Diğerleri (a,c,d,f) cinaslı kafiyelerdir ve
çaprazlama olarak yerleştirilmişlerdir.
4-Genellikle 77=14 hece ölçü-kalıbıyla yazılır,
ancak, şiar isterse hecenin çeşitli kalıpölçülerinde de değişik eserler meydana getirebilir.
Dönence şiir türünü öneren Mustafa CEYLAN'dır.
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BAHANE

ÇAĞRI

Güz elleri okşarken ağaran saçlarımı
Bıraktım takvimlerin koynuna güzelleri.
Saydıkça, günahlarım dökülür her gözeden,
Göz eden ay bakışlar affetmez suçlarımı.

Ar sızı olur mu hiç dinle beni, duy arsız!
Ne görür ne anlarsın fâni hırsın arsızı…
Ahkâm keserek bir de “Ben bilirim” sen de ki
Sendeki kalp kilitli gerçeklere duyarsız!

Gün, ah eder, ben suskun; dolanır söz dilime
Saat döner, çark döner, tayfun olur her günah...
Mısralarım ses verir: “Ben değilim çare siz...”
Çaresiz son yokuşta balyoz iner belime...

Karanlık gittiğin yol duymaz mısın en “gel” i
Âlemde nefes anlık, deprem anlık, kar anlık
Görmez misin ne çabuk tarih oldu demin’ler
Dem inler kalp kararır kaldırmazsan engeli…
Döndüğüm bu âlemde çırpınan kalp gördüğüm
Hep kendi ekseninde dolaş dolaş dön düğüm
Bir maymun masalından vur sırtına hay at’ın
Hayatın son deminde nasıl olur gör düğüm!

'Gelin! ..' diye çağırsam yaban olur dostlarım
Kimi iç güveysidir, kimisi olur gelin.
Nerde cerenler nerde, soran yok ki derdi ne?
“Derd ine dizlerine, her şey kalmışken yarım...”

Kalp sizin zannederek azapla doldur; ger, çek...
Elde ettiği ise kocaman hiç kalpsizin
Hiçleri vara çevir bunun yolu bil im’de
Bilimde tesadüf yok insan muhteşem gerçek…

Bir inciydi makamım, mevkim, şanım, şöhretim
Döndükçe koltuklarım diplomam birinciydi.
Her dönüşte umuttum, ey dönekler dünyası!
Dün, yası bıraktım da şimdi boşa gayretim.

Ziyâ’nın çevresinde dolaş öyle kur ân’ı
Anlarına anlam kat olmasın bir ziyanın
Rehber olmasın sana safsatası dinsizin
Din sizin, hepimizin dinleyelim KUR’AN’ı…

Kırat topal içimde, kulede şom pervane
Dönsün kendi kendine, gönlüm diyor ki: kır at!
Küsmem alın yazıma, böyle yazmış Yaradan
Yaradan kan sızacak, ötekiler bahane…

Mübeccel Zeynep ÜNALAN
*
GÜL DÜĞÜNÜ

Mustafa CEYLAN
*
EMAN/ET

Gül dünya üzerinde muradına gül ermiş
Bülbülün figanına acımasız güldün ya
Heyhat yalan dünyada aşkın vuslatı haram
Ha ram etsin ha azat gül bülbüle gülermiş

Gül üşür bir başına, nefes bekler DİKENDEN
Bülbül düşer feryada, gamsız olan gülüşür.
İzzetime dokunur bir mazluma ne dense
Nedense hep bîzarım, zulm anıtı DİKENDEN.

İçinde korku varsa dolaş yâr sine sine
Ağyara meyil verme aşkım senin için de
Gülşen devran döndürür yel savurur gül eser
Güle ser hârı yahut bülbülün sinesine

Haram içinde tutsak, filiz vermez ZAHİRE
Yol keser, canlar alır; kızıl harami Çin’de.
Dost boncuğa kanarsa, bu azap ara vermez
Aza para vermez dost, aldanmazsa ZAHİR’E.

Gül kızarır kan damlar al duvak gül düğünü
İnlesin gamlı bülbül sen git uzaklarda gül
Tutulmaz gül ateştir gönülde tutuşur har
Hâr incitir bülbülü kim görmüş güldüğünü

Deve inadı böyle geçmez köprü ALTINDAN,
Yeniden gel Oğuz’um haddini bildir dev’e.
Aslan yine aslandır; yorgunsa, uyuyorsa
Uyuyorsa Sedd’ine, tank yaparız ALTIN’DAN.

Gülen az şu dünyada gönül ister gülesin
Bülbüle figan düşer gülistanda güle naz
Bülbül çeker ah u zar ağlasan da gülsen de
Gül sende güzelleşir hoyrat eller güle sin

Daldalan ey Uygur’um, son vatan EMANETSE
Stepler diken dolu, dokunmasın dal dalan.
Yine bir seher vakti Ötüken’de kurt ulur
Kurtulur esir yurtlar, tek mazlum EMAN ETSE.

Mehmet ÖZDEMİR

Ekrem YALBUZ
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Yanar Oldu Ellerim
SILA

YÜZLERİNİ okşarken yanar oldu ellerim
Söyle bana yar gören oldu mu YÜZLERİNİ
Varmasın bundan sonra sana giden YOLLARIM
YÜZLERİNİ görmesem yine susmaz dillerim

Sarsılam hasretinle, hayalindir bu senin
Al beni gurbet elin kollarından sar sılam…
Neden önemli zaman yaşanan her an neden
Anneden miras mıdır sıcağı var busenin...

YA-KARIM duyar ise sana olan sevdamı
Dikenler bana mıdır söyle yarim GÜL SENİN
Ne biçim bir sevdadır sana yalvar YA-KARIM
GÜLSEN’İN gülüşüyle yeşillendi gül damı

Desen solgun bakıyor ya herkese, ya bana
Koşarak geleceğim bana çıkıp 'gel' desen
Boyun bükmüş çiçekler ha mor olsun, ha sarı
Hasarı gönlüme sor hesabını yabana...

GÜZELE bağlanmışım çevresinde dönerim
Delik deşik dağların toprağını GÜZ-ELE
Yiğit’lik kâr etmiyor sevda düşerse BAŞA
BAŞA bakıp hükmetme aşk tahtından inerim

Gülüşürken burada bir yel eser serince
Ne fayda güneş çıksa dalında gül üşürken…
Her zaman hayalimde, gönül köşkümde sensin
Sen 'sin' ol öldüğümde toprağını ser ince…

Harun YİĞİT
*

Düşü ne o vuslatın? Hep korkula korkula
Sevda yorgunu gönlüm hangi derdi düşüne.
Sayılı gün değil mi geçer gider derdim de…
Derdim de geçer gider lâkin hasret kor kula…

KADER
Pişmiş aşıma yine durmayıp su katarsın
görmüyor musun kader, ham olan özüm pişmiş?
' Yedi iklim dolaşın bir kozanın içinde,
İçin, demlenin ' dedin, şimdi niye yutarsın?

Mübeccel Zeynep ÜNALAN

Dalına kondurmadın bir gülün, ne betersin!
Hançer mi saplasaydım avcı gibi dalına?
Hem suçlu hem güçlüydün, aldırmadın halıma,
Halı mıyım ki, beni üç kuruşa satarsın?

HAYAL OLSADA

*

O yalan bu yalan, fani dünyada,
Ömrün yettiğince, sen de oyalan.
Yalanla murada, kimse ermesin,
Ermesin meyvesi, kurusun dalda.

Taş kaya mısın kader, niye küt küt edersin?
Ben gibi ağla sen de, yıkarak bendini taş!
İntizârım sanadır; aşkı haykıramadım,
Hay ki hay! Kıramadım, bu döngü sona ersin.

Düşün de ara bul, mutluluk nerde?
Bulursun belki de, görsen düşünde,
Gönlüm sel misali, bak güldür güldür,
Güldür sen yüzümü, düşmeden derde.

Refika DOĞAN

İçerim elinden, zehir sunsan da,
Dağılsın, bin parça olsun, içerim.
Akşamdan sabaha, yolun gözlerim,
Gözlerim kapanmaz, uyur sansan da.
Ali GÖZÜTOK
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Ciğerpare Bir Kurt Düşer
Çağlar gözyaşları yoktan, ölür gider kara yaslı;
Binlerce yıl ömrü olsa, kapatmaz yarayı çağlar.
Bu derde derman mı olur, al yanaklı ulu dağlar;
Dağlar kuzunun özlemi, tüter sine kara yaslı.

Zâkir'in Zikri

Her hatıra bir gül dalı, taze yaprak var dikeni;
Diken fani, sızlar yürek, giyer mi libası ak’lı.

ALEM açar cehalet, yazan benim der KALEM,
Şeyler yoktan var olmaz, Vâr'ın varı bu ÂLEM.
Hüner tutan eldedir, yek kalem nasıl YAZAR? ,
YAZ AR reçetemi dost, yıkılsın kumdan KALEM

Gün, ah ile geçedursun, suna olur gezer sazda;
Odun ocak viran ise, bilir âlem kimde günah
Hasretine yok yemini, muradı değil kana kan;
Kan akan ırmağın gamı, türkü olur ağlar sazda.

AK, AR SUYU dilimden, ver dilime coşkuyu
Gafiller uyansınlar, görsünler AKARSUYU.
Taş yürekler ıslansın, sağır sultan DİNLESİN,
DİN'LESİN Rabb’inlesin, at gönlünden korkuyu.

Elemin dağ ey Vuslatî, hayallerine kurt düşer.
Kalmadı güven itimat, kim kime göre El Emin;

BAL TASI olsun ağız, çıksın kelâmın hası,
İlkel nefis uslansın, düşsün elden BALTASI.
Nefis yanar can kalır, anar daim CANANI,
CAN ANI olur bir gün, vuslat kelle pahası.

Ha ram olmuş ha kavgacı, durur dimağ üşür aklı;
Küle dönmüş sevdaları, ömrübillah gülmek haram.

Emanet bıraksan canı, demez akıl güneş, baş tan;

Baştan alınca kurşunu, ciğerpare bir kurt düşer.
Osman ÖCAL

ÖZÜMSE bu mânâyı, tutma benim sözümse
Dil O'nun, kelâm O'nun, Hakk nurudur, ÖZÜMSE.
Benden çıkar kokusu, O Gül benim GÜLÜMSE
GÜLÜMSE gönül bana, yüzün benim yüzümse.

*
YÂREN BENİM

DERDİNLE uğraş daim, sessizce kalpten inle
Her zerre zikri daim, gölgeler Hakk DER DİNLE.
Gölgelerin anması sözü, gayet MANİDAR
MANİ DAR anlatmaya, anlaşılır esinle.

KARA gözler içine dalıp ısınmak varken
Dondum içinde dondum, ayak basınca KAR’A
Olmak idi sadece amacım dosta YAREN
YAR EN güçlü devâdır, her tür derdi savarken

TABİ ol bu hoş sese, Sen de katıl Talibi
Bu duyulan tek sestir, kesret görmezsen TABİ.
Her şey aslına döner, gölge yok olur AN AN
AN'AN O, an'ılan O, O'dur zikrin sahibi.

BEY AZ bulunur burda, ehven dolu her nokta
Nasıl ağarmaz saçlar, yedi renklidir BEYAZ
Sensiz yaşam içinde, her vaka vahim, ELÎM
ELİM elinde olsa, gün doğmaz mı şafakta?

İhsan ERTEM

YARIN cebinde olsa harcar mıydın sen yine?
Beklerken burda seni, sabırla öbür YARI’N
Dedim ya yaren benim, istemem çatma KAŞI’N
KAŞIN bile diyemem düşme kirin içine
VARSIN tükensin ömür, varılacak yer belli
Her anım seni görür, her yanımda sen VARSIN
Elim altında kalsın uğrundaki bu TAŞIN
TAŞIN artık yerine, yüreğim sende baki!
Asuman Soydan ATASAYAR
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TAMAY
“O' nu koşulsuz seviyor, derin saygı
duyuyorum...Diliyorum ki; yaşamından ışık ve
yaşanmaya değer güzellikler hiç ama hiç eksik
olmasın...”
Handanım – 1

Tam ay gülümsüyorken yıldızlardan fal tuttum
Tut ki sevilenimsin, özlediğimsin Tamay
Görünmez ışık gibi usulca gönle dolan,
Dolansız dostluğuma konan her tozu yuttum

Bağlarım Cennetler gibi, sevdamın gülleri açar.
Açar kalp ile ruhumu, aşk ile Sana bağlarım.
Saçar aşkın kor ateşler, yaralarımı dağlarım.
Dağlarım Sana uzanır, sümbül kokuları saçar.
Asarım Seni sevmektir, cemilliğine kanarım.
Kanarım ma-i aşkınla, Seni anlatır asarım.

Bugün mesut yıldızım ve asude gökyüzüm
Gök yüzüme gülerken, çekti mestine bu gün
Yıldızlar fısıl fısıl, gece de tam ay hali
Halinden anlayacak dosta kavuştu özüm

Donarım Seni görünce, başka şey görmez basarım.
Basarım kor ateşe de, od yanarken ben donarım.

Şenlenirim on sekiz bin âlemlerde seyrederken.
Seyrederken Seni Sende, tüm esmanla şe’nlenirim.

Uyandır uykusundan geceyi, tan yol alır
Al ırgatlık gönlümü, gafletinden uyandır
Sen aydınlığım, canda canımsın dostum Tamay
Tam ay gibi kalbimde adın, mührüyle kalır

Zikrederken hep adını, Senin ile ünlenirim.
Ünlenirim âlemlere, her an Seni zikrederken.
Candanım, canım özümsün, Sensin bana bir tek
candan.
Candan içeri baktım ki, ben Sende olan candanım.
Han’dan geçtim aşkın ile, ezel ve ebed handanım.
Handan’ım, Sen bende bensin, ben de senden gelen
handan…

Refika DOĞAN

Sözlük:
1. Asar: Vazifem, mecburiyetim, 2. Asar:
Eserlerim.
1. Kanar: Aldanmak, 2. Kanmak: Doymak.
1. Basarım: Gözlerim.
1. Donmak: Hareketsiz kalmak, 2. Donmak:
Buz tutmak.
1. Şenlenmek: Şen ve sevinçli olmak, 2.
Şe’nlenmek: Fiillenmek.
1. Zikretmek: Adını tekrarlamak, 2. Zikretmek:
Hatırlamak.
1. Han’dan: Dünyadan, masivadan, 2. Handan:
Sevinçli.
1. Handanım: Sevinçliyim, 2. Handan’ım:
Gülenim, gülecim.

YIKILAN GÖNÜL TAHTI
Güzelleri görünce unutulmak kaderse
Gelsin, yalnızlığıma dokunsun güz elleri
Dökülsün yaprak yaprak yüreğimin hederi
He, der miyim bir daha, aşk buraya kadarsa!
Kadı’ nın huzurunda bilsem ki af dilemiş
Geri gelmez yıkılan gönül tahtı kadının
Bin kere tövbe etse yine keser ahkâmı
Ah! Kâm alsa ne çıkar; gönül bu, diş bilemiş!

Ali OSKAN

Refika DOĞAN
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

UNUTMADIM SENİ

ŞİİR TÜRÜ:SONE'M
*************************
******

Unuttu diyormuşsun, ben nasıl unuturum?
İstiridye atar mı içindeki inciyi?
Kurşunlara dizdiğin bu seven dilenciyi
Bir tanem senelerdir içimde avuturum.

1-Batı edebiyatındaki 'Sone' nin değişik bir
versiyonudur. Kuple oluşumu Batı
Edebiyatındaki 'sone' ile aynıdır.
Batı Edebiyatında kafiye yapısına göre sone
türleri vardır.

Sana olan cevabım çığlığımda gizliydi
Saklamıştım yüzünü kokulu mendillerde.
Aşkımızın türküsü destan iken dillerde
Kahrolası yüreğim, mahşeredek sözlüydü

Fransız sone'si (abba-abba-ccd-eed) dizilişi ile;
İtalyan sone'si (abba-abba-ccd-ede) dizilişi ile,
İngiliz sonesi ise Fransız sonesinin kafiye
dizilişini muafaza ederek, ilk 10 mısrayı bir bent
yapmakta, son iki mısrayı ayrı bir bent
yapmaktadır.

Ummadık bir zamanda bırakıp da giderken
Hangi dağa kar yağdı, adımı hatırladın?
Dünyamı yıkmadı mı gururun ve inadın?

Türk edebiyatına Servet-i Fünuncular
döneminde giren sone'yi bizim şairlerimiz çeşitli
şekillerde kullanmışlardır.

Sıtma titremesinde dilim adını derken;
Andolsun mavi göğe mahşerde buluşuruz
Biliyorum sevdiğim ahrette kavuşuruz.

Türk şiirine yeni nefes alanları sunmaya çalışan
GÜLCE edebi akımı, Fransız,İtalyan ve İngiliz
sone kafiye dizilişlerinin dışında yeni bir kafiye
dizilişi ve adı önermiştir.

Mustafa CEYLAN
*
SUİZAN

2-SONE' M'in şekli ve Kafiye şeması şöyledir.
--------------------------------a
--------------------------------b
--------------------------------b
--------------------------------a

Gözlerini doldurup kadehten kana kana
İçseydim diyorum, ki soğuk kış geceleri
Dudaklarımda şarap tadında heceleri
Senin için okurdum aşk ile yana yana

--------------------------------c
--------------------------------d
--------------------------------d
--------------------------------c

Gel sevdiğim, şimdi gel, yollara düş bu gece
Gün yeterince geniş değil sevişmek için
Sevmeyeceksen adam gibi yaşamak n’için
Öyle vakitsiz gel ki düşte seviş bu gece

--------------------------------e
--------------------------------f
--------------------------------f
--------------------------------e
--------------------------------g
--------------------------------g

Uzak iller çekerken bu yorgun benliğimi
Ben babacan uzun yol şoförlerinden sabrı
Öğrendim ve hasretin sılayla her an cebri

3-Hece vezni ile yazılmakta ve hecenin 7 artı
7=14 ölçü-kalıbı kullanılmaktadır. (Öneren
Mustafa Ceylan)

Vuslatın zorluğuna sayıp önceliğimi
Hasrete esir düştü sensiz üşürken bu can
Özledim dön-gel desem döner misin Suizan
İbrahim İMER
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CİRİT
Vur davula çalsın mey meydanlar yiğit görsün
Tepeden rahvan rahvan insin savaş atları
Yelesinde rüzgârın açılsın kanatları
Bar tutsun yürük atlar geleceğe aksın dün

VATANIM

Aylar yaza gebeydi kar beyazı bir gündü
Sis kalkınca ovadan döndü mahşer gününe
Kırat çemberler çizer doru tayın önüne
Rüzgârın şarkısında şölen yahut düğündü

Sen dile, sürünerek karlı dağlar aşarım
Değil mi ki sıcacık kucağında büyüdüm
İçtim dağ başlarında suyunu yudum yudum
Kıymetini bilmeyen yüreklere şaşarım

Asya’dan Avrupa’ya o kutlu nal sesleri
Bahara çeyrek kala yağız atlara alkış
Dörtnala hey dörtnala çığın altından kaçış

Sînende doksan bin can buza kesmiş yatarken
Ne senin harın diner, ne de benim gözyaşım
Ellerimiz kilitli, gözlerimizde hışım
Milyonların yüreği sevdan ile atarken

Yeniçağa müjdedir soylu at nefesleri
Bu savaş ki Niğbolu ya da Çaldıran’a eş
Çadırımız gökyüzü tuğumuz altın güneş

Vatanım dediğimde aklıma anam gelir,
Nene Hatunlar yürür bel verir yedi koldan.
Şahlanır Koca Seyit,” Heyyyttt çekilin yoldan!

Mehmet ÖZDEMİR

Damga vurdun çağlara bizden iyi kim bilir?
Ayla yıldız semada kendini bir gül sansın
Dualar gökyüzüne yükseldikçe vatansın

*
YAĞMUR BULUT TOPRAK

Zübeyde GÖKBULUT
Yağmur çiseler hüznü, her damlada bir sızı;
Her sızıda alınır, anılardan bir soluk.
Kaçak bir yolcu gibi, boşalır oluk oluk;
Gözyaşı firaridir, kalmaz ferde bir izi.

*
SEN VARSIN

Dağıt sen de ey dostum, dağıt sen de geceyi;
Dinle bugün bulutlar hangi şarkıyı söyler.
Islandıkça bu gece, bu ağalar bu beyler;
Çözer belki 'ne dersin? ' aşk denen bilmeceyi.

Can kafeste kaldıkça, inan ki seveceğim,
Gecemde gündüzümde, alın yazımda varsın.
Çöp çatan böyle çatmış, gönül köşkümde yarsın,
Ahdettim yemin ettim, dizinde öleceğim.

Bir sevgili aslında ellerimde damlalar,
Bir tutam aşk demeti; yağmur, bulut ve toprak.
Bu üçüyle açılır, dallarımda her yaprak.

Hasret ateşin yakıp, döndürürken şaşkına,
Göz bebeğime astım, unutulmaz resmini,
Gönlümün duvarına, kazıdım o ismini,
Kelepçeler vuruldu, sürgünüm bak aşkına.

Bir fırtına gibiyim, yellerimde damlalar;
Bendim toprak kokusu, aşk yüklüdür bulutlar.
Yağacak her yağmurla, büyür bende umutlar.

Bitmeyen tükenmeyen, hayaldeyim düşteyim,
Ne dönüp baktın bana, ne hal hatırım sordun,
Kadir kıymet bilmedin, acımadın çok yordun.

Yusuf BOZAN

Tükendim gücüm bitti, sonu gelmez işteyim,
Ansızın tut elimden, acılarım son bulsun,
Bitsin artık bu çile, hayaller gerçek olsun.
Ali GÖZÜTOK
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SON YALAN
Bir zamanlar sevmiştim gözlerinin nemini,
Hüzünler kuruyunca halime gülmek varmış.
Seven ömür boyunca bir rüyaya dalarmış,
Uyanınca anladım yalanın gizemini.

YOK MU ÇARESİ ?

Dolaştım Tekirdağ’da, Konya’da, Karaman’da,
Ankara’da, Antep’te izlerini aradım.
Gözlerimde hayalin hüznüne adım adım,
Yürürken konakladım İstanbul denen handa.

Şaşırdım, şaşkın oldum, yarın nedir? Bu an ne?
Söndü tüm ışıklarım görmez oldum yolumu.
Tak etse de canıma tercih etmem ölümü,
Aşk diye sundukları bu muydu bana anne?

Bundan sonra gelsen de seni yok sayacağım,
Alıştım yalnızlığa, alıştım sensizliğe,
İzin vermem sevdada dinsize, dinsizliğe.

Yere inmiş yıldızlar, ay darılmış geceye.
Bu yorgun bedenimi bin parçaya bölüyor.
Ve atiye saklanmış umutlarım ölüyor
Kim tesir edebilir merhameti cüceye?

Varsın yıllar boyunca tütsün gönül ocağım,
Acılar yüreğimde yılan gibi kıvransın.
Sen ki, benim ömrümde kandığım son yalansın.

Bir önceki seneyi arattırdı her sene
Canımın canı parçam kırıyor kollarımı.
Bir vefasız elinde bıraktım dallarımı.

Mehmet NACAR
*

Bakma yüzüme öyle, yoruldum artık anne!
Henüz ilkbaharımda tanıştım karakışla.
Sevgi bahçıvanı ol, şu gönlümü nakışla.

Tükenir Son Otuz Beş

Zübeyde GÖKBULUT

Hayaller lime lime, her dikişte bir sökük;
Bir ömrün gazasında kırılmış omzun dalın.
Yolun muhtaç asâya, ne gül kalmış ne çalın;
Sıralansa birebir, anılar boynu bükük.

*
Gönlümde Kader Düşüm
Yazabilsem kalemle gönlümün kederini
Acıları yok edip neşesini buldursam
Sevgi çiçeklerini tüm kalplere doldursam
Herkes aşka sarılsa, yaşarken kaderini

Bâki olan kubbede bir yıldızdın bir güneş;
Delerdin bulutları, gün görürdü yürekler.
Her gün bahar mevsimi uçardı kelebekler;
Gönül yaşından bile, tükenir son otuz beş.

Her arının izinde petek, petek bal olsam
Ballıbaba tadında tatlar versem dillere
Çiçeklerin renginden güller açsam ellere
Gönüllerden gönüle tatlar sunan dal olsam

Yastığında uyur düş, istek tutan her gencin;
Dar bir zaman içinde dünya o kadar geniş...
Son dönemeç üstünde var mı geriye dönüş.

Biter mi düşleri hiç bu gönlü yaralının
Varlığını adamış yaşamın sevdasına
Çiçeklerle renk vermiş ömrünün peydasına

Sebebi mâlum işte kırılan her direncin;
Düşür aynalara da, hele bir gör hâlini;
Çözeceksin bakınca anlamsız suâlini.

Yaşam sunulmuş öne öncelik karalının
Sen beyaz et düşünü doğar elbet güneşin
Unutma ki tatlıysan ekşi olmaz hiç eşin

Osman ÖCAL

Rahime KAYA
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ARKADAŞ

BAYRAK

Her ne bela olursa yüreğimi acıtan
Sancısı sende gizli beynimdeki yüklerin
Aynı mecraya akar ağlayıp güldüklerin
Yüreğinle bileğin dost içindir her zaman

Gölgen mabedim benim, nazlı hilalin şavkım;
Şehitlerimin kanı, özge vatansın bayrak.
Şafaklarımda sevda, kalpte atansın bayrak;
Bendimde çağlayansın, sensin âfâkta şevkim.

Ruhun ruhuma yoldaş, hüznüm kaçmaz gözünden

Yüreğimde gezersin bakıyorken gözüme,
Kahkahamın nemini sezersin benden önce
Uykuların kaçarken şefkat yağar sözünden

Uğruna binler şehit, istiklâlimsin benim;
Ebedi milliyetim, uğurumsun sen bayrak.
Cihanda hürriyetim, onurumsun sen bayrak;
Türk’ lüğümün belgesi, istikbalimsin benim.

Kadir, kıymet, sadakat; en kıymetli anlardır
Beklentisiz, çıkarsız senle geçen an farklı
Hiçbir servet değeri, olmaz seninle aynı

Serhatlarda nöbetim, ummanlarda limansın;
Çanakkale’de süngü, suyum aşımsın bayrak.
Çelikten kılıcımsın, mutlu yaşımsın bayrak…

Paylaşımın hisleri, cennet hali kadardır
Sığınağım çelikten, lezizdir senle aşım
İrtifa kaydederek, göğe yükselir başım!

Dalgalan gökkubbemde, hak yolunda imansın;
Düşmanlarıma korku, dosta kalkansın bayrak.
Mavzerimde mermisin, canda al kansın bayrak…

Asuman Soydan ATASAYAR

Yusuf BOZAN

*

PAYLAŞIM
Ya erenler nicedir haliniz bugün sizin
Beyazıt-ı Bestami hatır sordu dervişe
Buldukça yeriz pirim bakarız günlük işe
Sabrederiz yokluğa bize verildi izin
Miskin miskin yatana olmazsa ekmek atan
Çaresiz bekler durur Horasan’da köpekler
Bulunca dağıtırız alacaklı hak bekler
Meşrebimiz şükürdür müttakidir aç yatan
Adilâne paylaşın Ebuzer’dir pirimiz
Maddeden azat olan manada olur sultan
Cehenneme taşınır malı mülkü çoğaltan
Bu varlık deresinde akar gider kirimiz
Gönül beyt-i Hüda’dır İbrahimî temizlik
Paradır çağın putu lat uzza menat tarik
Mehmet ÖZDEMİR
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SONE’M

Nasıl Sevmem Ben Seni

Tutuşunca dizeler aşkın külü savruldu,
Kurşun yedi düşlerim yaralı bir gecede.
Kanıyor anılarım yazdığım her hecede,
Ağlayan mısralarım alevlerle kavruldu.

En uzak iklimlerin en gizli menekşesi,
Ruh kökümde sen varsın, bakıyorsun öyle mor.
Kusursuz güzelliğin gökleri ağlatıyor,
Bırakmıyor yakamı, kaderimin pençesi.

Mevsimler soğur gülüm yaşananlar ayandır,
Anla beni ne olur yola çıksam vururlar.
Çapraz kurşun altında sevdamızı tararlar,
Sözlerim tükenirken söylediğim giryandır.

Yağmur kokan saçların omuzundan çağlasın,
Heykelini yapayım oylum oylum mermerden..
Geçerken habersizce mevsim olup seherden
Kanayan sol yanını buselerim bağlasın...

Beklenen gün gelince yola çıkmalı gülüm,
Hasretinin toprağı gözlerime doluyor,
Vuslatsız bu son şafak sensizliği soluyor.

Biliyorsun alnıma yazılmışsın ezelden,
Islatma yastığını ölürüm göz yaşına..
Elbette kavuşuruz, girsek de yüz yaşına...

Aşkın türküsü sustu bizi bekleyen ölüm,
Kar, boran sardı gönlü ateş nasıl dağlasın,
Söyleyin şimdi yâre sessiz sessiz ağlasın.

Nasıl sevmem ben seni, güzelsin bin güzelden,
İçerim hasretini kadeh kadeh her gece..
Sen maralım, bir tanem; aşkım dağlardan yüce...

Coşkun MUTLU

Mustafa CEYLAN
*

BASIN

AK KELEBEK

Kap ihale, köşe dön, sana ne bu milletten
Yaşa varol patronum, ah köpeğin ne güzel!
Bilmiyor bab-ı âli, şu göbeğin pek özel;
Kaç kuruşa bu vatan, bıkmışlar Hürriyetten? !

Penceremden görünce pamuktan öbekleri,
Bir hoş oldu yüreğim, naif uçtum ben gene
Kanatların sesinde, inceden ince nağme
Seyrettim yere inen, bembeyaz melekleri.

Akşam, güneş bulvarda, taraf’lıdır günaydın
Ağlıyor yeni Asya, bugün sabah vaktinde
Değil posta zaman’ı gözcüdür Hayrettin’de
Sözcü olup dünyaya keseni dolduraydın.

Kalmadı ki geriye, ne bir leke ne de kir;
Zevki muhteşem seyir, ak pak oluyor dünyam!
Huzura kattı beni, gördüğüm bu serencam
Silindi gitti çoktan, içime çöken zifir…

Yaralı cumhuriyet, aydınlıkta karanlık
Ortadoğu birgün de alır radikal karar
Bölücü meclisteyse milliyet neye yarar?

Binlerce ak kelebek, uçuşurken göklerde
Ya Rabbi! dedim birden, bu nasıl bir güzellik?
Varlığında var olan, Bir’den gelen özellik.

Evrensel starlarla yeni şafak bir anlık
Tercüman olsa bize, dil olsa haber Türk’e
Kendine gelse basın, billah düzelir ülke...

Ne ulvi emek yüklü, o beyaz beneklerde
Her biri farklı motif, her birinde ayrı tarz
Hangi gelinlikte var, verdiği lezzet ve haz?

Mustafa CEYLAN
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EFKÂR BASTI BU GECE

Aşk Yürekte Çağlarken
Seherlerde çiğ düşmüş açılmamış gül olsam
Sen serenat ettikçe titreyerek açılsam
Bağrını otağ bilip dört yanına saçılsam
Dokundukça ürperten yüreğinde yel olsam

Efkâr bastı bu gece uykular haram bana
Zehir zıkkım dumanla sabaha çıkıyorum
Olsa da umutlarım dünyadan bıkıyorum
Ne büyük belâ imiş mutsuzluk yara sana

Al’dan entari giysem fırfırlı etekleri
Gerdanı benler süsler, kına kokan ellerde
Belde ibrişim kuşak, bal damlıyor dillerde
Aşk yürekte çağlarken doldursak petekleri

Ruh bir yandan hırpalar kalpte çarpar bir yandan
Boğuşup duruyorum şu yalancı dünyada
Soruyorum kendime yazmaz terzi künyede
Sevdalar çıktı boşa çoktan geçti ki candan

Çiçek çiçek açmışım dallar sana uzanır
Sızarım damla damla olsam başına bela
Çöz yüreği sevdiğim, ben aşkına müptela

Dünyanın telaşından boş giderim öylece
Bir gün çok uzaklardan duyar mısın salamı
Vuslat günü gelince rahman vermez belamı

Yüreğimin mabedi alazında yandığım
Güller seninle açar, seninle yeşil bağlar
Doğmazsan sabahıma viran olur mor dağlar

Bir karış toprak yeter dertler biter böylece
Kalp yarası geçmiyor değil ki hiç elinde
Kabullenmek ne zormuş çaresizlik belinde

Rahime KAYA

Nermin TERZİ
*
Ağacın Dudağı

*

-Manzara
Ele Geniş Dünya

Göğün memesinden tutmuş çekiyor
Susayan ağacın yaprak dudağı
Karnı şişkin bulut es geçip dağı
Rüzgârla el ele yağmur ekiyor...

Ellere geniş dünya bana neden dar gelir
Yana yana bağrımı yumruklayıp dururken
Yalnızlığım yanımda günden güne erirken
Ömrümün baharını şu başıma kar geldi

-Sır

Zamansızca ölümü bekler idimi yâr geldi
Beklenmedik zamanda gelen yare ne derim
Ölümden korkmaz idim korku dürünüp yerim
Kime nedir, genç yaşta ölmek bana ar geldi

Irmağın denizin içinde durur
Bütün bulutların alın yazısı.
Mavi düşlerimi süsler bazısı
Bazısı pamuğun içinde yürür.

İçimi yakar durur hasretliğin yangını
Belki de bir yudum su söndürecek içimi
Yarime karşı varsa af eylesin suçumu

-Olay
Atomda ney sesi, semah çeker gül
Camlarda göklerin zikri var sanki
Ferhat'ın düğünü budur inan ki...

‘’Duvarı nem yıkarken Yiğit’i gam yıkarmış’’
Hasretliğin acısı içine bir düşersen
Neler gelir başına bir gün yoldan şaşarsan

-Son

Harun YİĞİT

Her bahçeden dua işiten bülbül
Tohum sancısını taşır semaya
Dizer ufuklara arka arkaya...
Mustafa CEYLAN
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ: ÖZGE
*************************

İBLİSİN GELİNİNE DUMAN'DAN
Masmavi göklerdeyim, alevinden kopmuşum
Kader mi çizdi sandın, alnıma bu karayı?
Çatılarda sarıp ta bağrımdaki yarayı
Kanat çırpıp yükselen, duman duman bir kuşum.

1-Divan edebiyatımız da az kullanılan MÜTESSA
ve MUAŞŞER nazım türlerine mısra sayısı
itibariyle benzeyen, en az 9, en fazla 10’ar
mısradan meydana gelen tek bir bentlik şiir
türüdür.

Kıvrım kıvrım, iç içe tüttükçe kaybolurum,
Görürsün tutamazsın, ruhuyum Mecnunların.
Sancını taşıyorum, bulamazsın ki yarın;
Göğsümde sıcaklığın; derdimle kahrolurum.

2- Kafiye yapısı şematik olarak şöyledir:
-................................. a
-..................................b
-................................. a
-................................. b
-................................. b
-................................. a
-................................. b
-................................. b
-................................. a
-................................. b

Bana vuran piyango, elbet sana da vurur
Yağmur olup dönerim saçlarına unutma
Senden çıkan dumanım, el âlemle bir tutma...
Ey İblis'in gelini, rengin güllerde durur!
Duyarım kahkahanı, yakılırsın, yanarsın
Bacalarda bedduam, mahşer günü donarsın...

2-Vezin, ölçü kısıtlaması yoktur. Şair dilerse
hece veya aruz vezinlerinden dilediğini şiirinde
kullanabilir. Önemli olan tek bent ve on mısralık
yapısıdır. On mısralık bent yapısı sabit kalmak
kaydı ile, bir şiir bütününde iki veya daha fazla
bentlerde oluşturabilir.

Mustafa CEYLAN

3-Kafiyelerin dizilişini şair çaprazlama veya bir
başka şekilde de yapabilir.
4-Hece ile yazılana ÖZGE, aruzla yazılana da
ÖZGECAN denilir.
Yeni nazım türü ÖZGE, şairimiz Refika DOĞAN
tarafından önerilmiştir.
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Bir Seni Bir De Gülü…

Beşikte Bebek Naçar

Bir seni bir de gülü dalında koklamayı...
Kırağılı yaprağım bahar gibi ıpıslak!
Kızıl dudağındaki gülleri koklamayı...
Güller miydi, güllere dokunan ten mi ıslak?
Sevgilim, ah sevgilim; dol geceme, gece ak!
Özlemiyle doluyum gül teni koklamayı...
Ah! Bahtsızlar bahtsızı bu gönül sana tutsak,
Çağırsan bir gel desen, gelmez miyim koşarak?
Bir seni bir de gülü, dalında koklamayı...
Kırağılı yaprağım bahar gibi ıpıslak...

-IGülkurusu dudaklar, kana buse döşerken
Kurşun hedef ayırmaz, ölüme döner zaman.
Şarapnele hedeftir, gül dalından düşerken
Bombalar yığın yığın, acılar duman duman.
Çığlıklar asra bedel, olur semada kirman
Çöl kızılı sokaklar, cesetlerle taşarken
Her paletin dişlisi, almış ki zulme ferman
Ezerken çocukları, el açarım ya Rahmân.
Gülkurusu dudaklar, kana buse döşerken
Kurşun hedef ayırmaz, ölüme döner zaman.
-IINice yılı eskitti, bu senaryo bir vahşet
Oyuncusu lanetli, cürmü geninden geçer.
Bol seyirli âlemde, salar kendince dehşet
Senaristi bir vampir, oluk oluk kan içer.
Kuruyan gülistanlar, tazelenir gül açar
Yaradan’ım mazluma, yine özgürlük bahşet
Kanadı kırık kuşlar, hem çırpınır hem göçer.
Vuslatî paralanmış, beşikte bebek naçar
Nice yılı eskitti, bu senaryo bir vahşet.

- II –
Bir seni bir de gülü koynumda saklamayı...
Her bahar, bahar gibi yenilenip açarak...
Gülüşünle yeşeren gülüşler saklamayı...
Deste deste içimde, yine sana saçarak...
Sevgilim, ah sevgilim! Kollarında uçarak,
Gül deseni mührünü bir ömür saklamayı...
Nerdesin yâr? Mestinle doldum seni içerek...
Bu bendeki kasırga, beni bende biçerek...
Bir seni bir de gülü koynumda saklamayı...
Her bahar, bahar gibi yenilenip açarak...

Osman ÖCAL

Refika DOĞAN
*
*

Benimki Son Bir Hayal
Hani, son gelişinde yüreğine sardın ya!
Sandım, bu candan sarış ebediyete kadar…
Diz çökerek önünde yalvarıp yakardım ya!
“Gitme bu gece de kal, gitme yüreğim bahar,
Sevgi kurşunlarıyla gömelim kışları yâr...“
Sen vefasız hayırsız, sen de beni vurdun ya!
Dedim sana: “ son mevsim, son sevişim, son
bahar,
Benim ki son bir hayal, sol yanım hâlâ kanar...“
Hani, son gelişinde yüreğine sardın ya!
Sandım, bu candan sarış ebediyete kadar...

YÂR İSTEMEZ
Yâr istemez aşığın, başka yâr’da gönlünü,
Tereddütler içinde, gönlü bi karar olur.
Soldurmak istemez ki, gonca açan gülünü.
Solarsa gönül gülü, belki bir ağyar olur.
Ayrılmazsa hiç yardan, mutluluk onu bulur,
Aksettirir sevgiyi, kırmaz gönül telini,
Gayrıya gönül vermez, sevgisi onda kalır.
Kalbinin levhasından, çekmezse hiç elini,
Mutluluğu yakalar, sevdiğine yar olur.

Refika DOĞAN

Ali GÖZÜTOK
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TRAGEDYA
-IŞiirin boynunda ipekten kındap
Sarkmış kuyulardan, düşmüş sonsuza
İrfan bahçesine girmeyen sincap
Mısralar döşerken alevden buza
Zıplayıp duruyor, bozulur hiza…
Uyuşan şaire saplansın mızrap
Kaptırmış kendini sefil bir kıza
Gözü kör, sağırdır gül çağrımıza
Fikrin gül yüzünde rakseder kezzap
Duygu yok, nakış yok, bak şu soysuza

TUTSAK GÖNÜL
’Bir ayrılık… bir ölüm’, demiş ya koca ozan;
Sen sevdayı boşarken, şöyle baktım halime;
Duygular ılgıt ılgıt, kanar gönlümde hazan.
Bir sözcüktür dolanmış yasemince dilime,
Hep ismini sayıklar, kalem alsam elime.
Kalemim sadıkane, asla kaldırmaz kazan,
Mızrap vursam divana, aklar yağar telime.
Yasaklar, özgürlüğüm. Gönül tutsak gülüme
Kaderin cilvesi mi, nedir rengini bozan;
Aşikârken niyetim düşürmez amelime.

-IITaş atsam bataklığa uyanmaz ölü sular
Azadlık kabul etmez sömürgede duygular
Donkişotlar meydanda, ortada Molla Kasım
Bu nasıl bir döngüdür, çiçek yaprağa hasım?

Osman ÖCAL

-III-

Dünya sarhoş dünya arsız, arkasından koş sürün;
Aşk sorunsuz gül dikensiz, nerde dertsiz ölmemiş.
Mevki kudret sevda sürgün, köşk sıcak zindan serin;
Zühre yanmış derde düşmüş, der mi Tahir bilmemiş.
Gün vurulmuş al yanaklar mor dudaklar gülmemiş;
Çölde kavruk sevdalar, volkanca yoğrulmuş derin;
Can çekişmiş tel duvaklar, yazgı hükmün silmemiş.
Ey be âşık! Hangi kalp var, ağrısından yelmemiş;
Leyla Mecnun Arzu Kamber, aynamız Ferhat Şirin;
Der mi bir can, zor ki söyler, ok sinemden delmemiş.

*
Nerde Dertsiz Ölmemiş

Yıldızsız, cıvıltısız katran gecelerdeyim
Şaşkınlar kafilesi kervan kervan geçiyor
Ütopyanın kurbanı, yok olan nesildeyim.
İstikbâl tragedya, hâl mâziyi biçiyor.
Kurtulması pek de zor, zincirlenmiş melekler;
Kuyunun en dibinde, bilinmez bir yerdeyim,
Şom bulutlar üstünde hayâletler uçuyor
Bekliyor mucizeyi hilkatin atölyesi
Kan tüküren zamanda, kasvetli seherdeyim,
Beşiğinden inmiş te, bir çocuk emekliyor..

Osman ÖCAL
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Mustafa CEYLAN

*
LÂTİF HUYLU

*
ALIŞIK DEĞİLİM

Gitti bu çılgın gönle, gam veren servi boylu,
Yanağının nuruna, can kuşu pervaneydi.
Şimdi gönle gam doldu, gitti o güzel huylu.
Onunla geçen günler, neydi ya Rabbim neydi,
Kimi göğsü üstünde, taşıdı boynun eydi,
Kimisi rehber oldu, gurubun önündeydi.
Bir hileci gurup ki, hepsi de asil soylu,
Yakup’a karşı hile, gizli bir desiseydi.
Hepside göründüler, Yusuf’a latif huylu.
Babalarına karşı, düzülen bir hileydi.

Kapat gözlerini manalı bakma
Alışık değilim, bünyem kaldırmaz
Aşkım sevdam deyip beni de yakma
Lanetli gözlerin düşe daldırmaz
Süslü cümlelerle, gönlüm çıldırmaz
Omzuma koyduğun aşk mıdır yük mü?
Hanem viran oldu görse dul durmaz
Kimseler yarama derman buldurmaz
Yalan sözlerine başka yar yok mu
Aşkı bilmez kula gönlüm aldırmaz

Ali GÖZÜTOK

İbrahim İMER
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Dağlar Diyarım Özgürlüğe Nutkum
Dağlar diyarım olur özgürlüğedir nutkum
Rüzgâr vursun bağrıma tepeleri aşarım
El âleme karışmam, benim zirveye tutkum
Gölge olsun istemem aydınlığa koşarım
Bu dağların dilini bilmeyene şaşarım
Dört mevsim bahar olmak bana verilen yetkim
Yeniden doğuşumun ateşine düşerim
Vadilerinde oynar sefasında pişerim
Yüreğim kızıl kaynar güneşe düşer etkim
Gelirsen ardım sıra yıldız toplar coşarım

ÖYLE BİR YUSUF
-"Kardeşim, değerli dost Yusuf Bozan’ a…"
Desem ki: “dardayım, uzat elini!”…
Bırakmak olur mu? Öyle bir Yusuf…
Bilse ki, hoyratlar saçım telini
İncitmiş, durur mu? Öyle bir Yusuf…
Özünün sıcağı zemheriye sûf…
Bir uçtan bir uca hasret yelini
Dağıtır, gururlu sevgisi, kesif…
Bulut mu yağmur mu, gördüğü resif?
Desem ki: “ dardayım, uzat elini!”…
Bırakmak olur mu? Öyle bir Yusuf…

II
Ver elini sevdiğim yüce dağlar hep bizim
Arşta aşkımız bekler merdivensiz çıkalım
Yürümek zaman kaybı hadi uçalım özüm
Gök kubbe birlik ister benlikleri yakalım
Beyaz düşlerimizle yeryüzüne bakalım
Geçtiğimiz yollarda aleve dönsün közüm
Niagara’dan güçlü bendimizi yıkalım
Nazar değmesin bize mavi boncuk takalım
Bağrında sakla beni, budur senden niyazım
Sevdalılar üstüne şimşek olup çakalım

Refika DOĞAN
*
GARDAŞ

Rahime KAYA

Yedi bacı üç gardaş, garalı göz galem gaş
Gaş kere ahan özün acı duzunu yedi!
Yediveren gülü mü? Bir gazan, on iki baş
İki baş soğan ile ekmeği dilimledi.
Dilim dilimdi ciğer, nimeti düğümlendi,
Düğümlü hençereye yağar zemheri, gar, daş!
Daşıran göz pınarı ağır ağır inledi,
İnleyen nağme gibi hıçgırığı ünledi!
Yedi bacı üç gardaş, garalı göz galem gaş
Gaş kere ahan özün acı duzunu yedi!

*
TECRÜBEMİN FERYADI
Gülsüz diken büyütür benliğine yenilen
Sıva yapmada mahir, diğer hüneri yalan
Cin mi peri mi nedir? Gizlenir gize hemen
Davulun tersi yüzü, düpedüz olmuş çoktan
Yanar, döner, çark eder, aşkla kendine tapan…
Narsist ruhu nârlanır, kendisini överken
Melek süsü verse de, çabuk sönüyor saman
Hangi kabuğu sarsan, şeffaftır bende aynan!
Gülsüz diken büyütür benliğine yenilen
Sıva yapmada mâhir, diğer hüneri yalan…
…//…
Çıkar hesabı için, kimdir yüzüme gülen?
Çığlığım sessiz patlar, kaçmak için yanından
Sorumlusu ben miyim, tek tek sönünce güven?
Tecrübe feryadını duyuyorum zamandan
Ahirinde ömrümü, koruyorum ziyandan
Tercihte tek yol kaldı, yıkılmadan şu beden;
İpsiz sapsız mevzudan, çapı küçük insandan
Kaçıyorum ben artık kaçar gibi şeytandan…
Çıkar hesabı için kimdir yüzüme gülen?
Çığlığım sessiz patlar, kaçmak için yanından…

-//Yerle bir edip hayat, savuruyor ya gardaş...
Dohundu gar daşına, ahlına geldi derdi.
Derdi gibi soyuh yaş, dohunduğu gara daş
Daş ola bacı sene, sensiz nasıl ederdi?
Eder eller bayramı, balasız gün kederdi
Kederin heybesine boşalttı çeşm’ inden yaş.
Yaşlı iki mıdara, ana baba; neyderdi?
Çıhsında yola, nasıl? On’ u ayrı yerdeydi!
Yerle bir edip hayat, savuruyor ya gardaş...
Refika DOĞAN

Asuman Soydan ATASAYAR
117

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ: GÜLCE
********************************

AŞK DENİLEN BİLMECE
Karanlık gece,
Yolcu gidermiş nice?
Sonsuz romanmış
Aşk denilen bir hece.
Varda yok olmak;
Baştan sona bilmece!

1-Gülce, aynı zamanda adını, edebi akımımıza
da vermiş olan bir şiir türüdür.
2-Japon edebiyatının HAİKU adını verdiği şiir
türünün bizim edebiyatımızda yeni bir ruhla ele
alınışıdır.

Yıldızlar döner,
Ay güneşi kovalar.
Hasret yakar da
Köpük sahili yalar.
Taşlar aşınır
Büyür kara sevdalar.

3-Hece vezniyle yazılır. Kafiye yapılıp
yapılmaması şairin dileğine bırakılmıştır.
Önemli olan mısralardaki hece sayısıdır.
4-Birinci mısra=5 HECE ve İkinci mısra=7 HECE
olmak kaydıyla, dörtlük tarzında, beşlik, altılık
veya başk
Böylece isteğe bağlı olarak devam edebilir.
a sayılarda GÜLCE yazılabilir.
Önemli olan BİR MISRANIN 5 HECE, ONDAN
SONRA GELEN MISRANIN YEDİ HECE
OLMASIDIR. (Öneren Mustafa Ceylan'dır.)

Kelebek uçar,
Kuzu iner pınara.
Her bir sarmaşık
Dolanır bir çınara.
Derya ne yutar,
Neyi atar kenara?

5-GÜLCE'nin şematik yapısı şöyledir:

Kara büyü mü,
Aşk denen neyin nesi?
Bedeli cansa
Nedir çeken herkesi?
Hem inler bülbül
Hem de ister kafesi! !

..........................5 Hece
.................................7 Hece
...........................5 Hece
.................................7 Hece
............................5 Hece
................................7 Hece

Ekrem YALBUZ
*
Kırağı Düştü

CAN
Acılarımın
Çiçeğini sulardım
Kendi halimde,
Menekşelenirdi su...
İşin doğrusu
Oyuncağımdı zaman...

Aşkın tenine,
gönlümün mabedine
kırağı düştü.
Bir tek kara koymadı,
serpti akları
birer birer / telime...

Gecelerimin
Büyüsüne kapıldım
Bilemedim ki
Geceler gözlerinmiş;
Öyle derinmiş
Boğuldum, kayboldum can...

Sevmek neyime!
Aktı yaşlar kendime...
Benliğim küstü…
Öğüdümü saymadı,
yedi okları
birer birer / benimle...

Mustafa CEYLAN
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SULTANA GİDER
Bağışla kulu
Çıkınım günah dolu
Heybem azıksız
Yolum Gufran’a gider
Hangi heyecan
Aşka şifa derde can
İsyanda nefis
Dilim Sübhan’a gider

Adı Umudun
Adı umudun
Buluttaki yaş olsun
Yagsın yağmurlar
Bereketi beş olsun
Doysun emekler
Sofralarda aş olsun

Ömerce davet
Çağa düşer adalet
Zaman tükenir
Zulüm Fizan’a gider

Adı umudun
Görülmemiş düş olsun
Düşüp peşine
Arkasından koş olsun
Tut dileğini
Bağla kanadına ki
Umut kuş olsun

Suret ‘’otuz kuş’’
Kafdağı yeni duruş
Geceler hasret
Halim sultana gider
Kıpkızıl gülüm
Nefsi soludu ölüm
Ateşte kaknus
Külüm her yana gider

Adı umudun
Mevsimime eş olsun
Ne sımsıcak yaz
Ne üşüten kış olsun
Adı bahar can
Hazan mı oldu simdi
Umut aşk olsun!

Mehmet ÖZDEMİR
*

Adı umudun
Duam olsun baş olsun
Huşu içinde
Dolsun gönlüm hoş olsun
Aç avucunu
Koy umudu içine
Dol hikmetiyle
Gerisi bomboş olsun…

Son Mihenk Taşım
Son mihenk taşım
un ufak... Parçalandı.
Nereye gidiş,
kimeydi bu direniş?
Beni kim gömdü?
Bir elâ göz, kalem kaş…
Ömür kumaşım
lime lime... Yırtıldı,
tutmuyor dikiş!
dışarı zemheri, kış...
Zaman söküldü,
toprağa karıştı düş…

Mübeccel Zeynep ÜNALAN

Refika DOĞAN
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Bedbaht Kentin Düşleri

SEN

Karanlığında
Bir başıma odamın
Duvarlarına
Korkuluk çiziyorum
Çiviliyorum
Ötesinde ki beni

Kokuna hasret bu ten
Her çiçekte sen
Nefesin kokar bu kent
Her zerremde sen
Bir bilsen hasretimi
Bir görebilsen
Ben haykırmasam aşkı
Sen duyabilsen

Çıplak özlemim
Şehrimin tuvalinden
pusulasız an
Esrik zaman talaşı
Küflü günlerin
Hicran törpüsündedir

Bir nihavent bestesin
Aşk Makamın da
Nakaratlar da aşk var
Es’lerde hep sen

Ey gecemin hor
Ahval yalnızlıkları
Sarsmayın beni
Gözlerim ölümün ak
Gerdanında ki
Bezginlik kolyesidir

Sana tutsak bu beden
İlmek- ilmek sen
Koynunda buse-buse
Çözülebilsem
Gelsen aşk meclisine
Ateşe düşsen
Aşk narın da ben gibi
Sende erisen..

Zira birazdan
Seksen ayar nöbeti
İntiharlarda
Çığlıklara baş tutar
Asude kalır
Bedbaht kentin düşleri.

Meral ADAK
*
Sevdanın Yolu

Sevgili ÖZBEK
*
SARHOŞTUR GECELERİM

sevdanın yolu
ne zaman düşer usa
özlemi tutar
kanatır kusakusa

Dudaklarımda
Bilmediğim bir hicran
Yarası gezer
Öyle mahzun ve garip
Bildiğin gibi

tanımsız sevi
anlatımsız sözcüğe
sazımın teli
hep dinletirdi tasa

Bildiğin gibi değil
Kadehlerimde
Gecelerim sarhoştur
Gündüze inat

özleminde mi
gecelerin sardığı
yüreğine sor
boğuluncaya yasa

İçtiğim bu kaçıncı
Zehir-zıkkımdır
Yar elinden bal diye
Bal diye bilmem
Bu kaçıncı ölümdür…

sevda kavurdu
ötelere savurdu
umarsız vurdu
musa elinde asa

Ali ALTINLI

Ozan EFE
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GÜVEN BANA

SEYRET

Kirpiklerine
Asıp bir damla suyu,
İç mi diyorsun
Yani bu garip başa?
Gözüm olsaydı
Düşer miydim telaşa?

-Üstat Mustafa Ceylan’a
Gamdır hanesi
Hüzün giryana düşer
Çeker esmayı
Canlar bir yana düşer
Kırklar deminde
Âşık her yana düşer

Sen ki can özüm,
Canımın içindeki
Candan ötesin
Bil ki canın uğruna
Kaç gece, kaç gün,
Cihanı yaktım, hâşâ

Eylüle dökül
Sun bülbüle mey ve gül
İftarı seyret

Hem de yakarım
Senle yol alır zaman
Sensizsem neyim?
Yeryüzü cennetinde
Garip haldeyim
Bu sözler sanma boşa

Karadır bahtım
Güneşsiz aya benzer
Sevdalı yürek
Gerilmiş yaya benzer
Beyhude ömrüm
Bulanık çaya benzer

Tut elimi tut
Sırtını yasla bana
Ne vermez ki Hak
Yürekten inanana?
Gel sür benimle
Kör geceyi yokuşa.

Nem düşer güle
Gurbet sığmaz gönüle
Efkârı seyret
Gurupta akşam
Bulunmaz hüzün gibi
Aşk gazel döker
Baharda güzün gibi
Gülşende bir gül
Açılmaz yüzün gibi

Gülüşü güzel
Gönlünce gül her daim
Değmesin hüzün
Kirpiğinin ucuna.
Ben yanarım, sen
Dilediğince yaşa.
Zübeyde GÖKBULUT

Şekerdir lebin
Gözler aynası şebin
Ruhsarı seyret
Kadehtir la’lin
Doldur şarabı canan
Hayaller taşı
Öldür serabı canan
Gönül beytullah
Kaldır mihrabı canan
Ah mine’l-aşk ah
Yâ hû aşka girizgâh
Settar’ı seyret
Mehmet ÖZDEMİR
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EVHAM

Beklenen Sendin...

Birisi anam,
Başlangıcım ilk yâr’ım.
Diğeri karım,
Beni tamlayan yarım.
Anlatayım da
Dostlar, geçsin efkârım

Yasak bir meyve idin
Uzandım, yandım
Eremezdim vuslata
Kendime döndüm
Havva idim düşler de
Ademse sendin
Aşkı için irem’den
Kovulan bendim

Biraz geciksem,
Evham sarar onları.
Sevgiden elbet,
Fakat farklı tonları.
Ayrı düşünür,
Aynı yanar canları.

Seyre daldım alemi
Bir çift turnada
Uçamazdım anladım
Gerçeğe döndüm

Eve geç kalsam..
Karım der ki bak kesin
Belki sarışın,
Belki de bir esmerin,
Fakat mutlaka
Koynunda bir dilberin.

Öldüm,öldüm dirildim
Sevda yolunda
Tutsak ettim bedeni
Ruh’ta sürgündüm

Anam söylenir..
Başına bir dert aldı.
Bir yardan uçtu,
Suyun dibine daldı.
Belki uyudu,
Kamyon altında kaldı.

Çarmıha gerildi can
Her ahuzar da
İlahlar erdi erk’e
Zavallı bendim

Tüm bunlar evham.
Üzüntüler boşuna.
Anamınkiler,
Aman düşman başına.
Karımınkiler,
Dostlar benim başıma.
İhsan ERTEM

Bülbülü şeyda iken
Aşk otağında
Canı tenden çekilen
Nesimi bendim
Kırıldı teli sazın
Türküler sustu
Pir sultan abdal gibi
Asıldı bend’im

*

ADAM
sevdin adamı
adamda büyür yaran
tadı yok saydı
hüzün adamı saran
sattı düşleri
ağlamadı hiç bir an

Veysel’i rehber ettim
Gönül gözüme
Diyar,diyar dolaşan
Bir garip candım
Yunus'tum aşk yolunda
İz’in aradım
Rastlamadım izine
Toza belendim

en reel payı
kadına verdi adam
tuttu rotayı
ak hisler ülkesine
kurdu sarayı
sevdalar bahçesine...

Zahiri de aşk sendin
Batıni de sen
Hak'kı kulda sevmeyi
Yunus'la bildim

Meltem ARAS
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Masallardaki aşk da
Leylalar bendim
Aşk yolunda devleşen
Aslılar bendim

RÜZGÂRIM DUA
-IÇatlarsa toprak
Bulutları yakalar
Bir dua ile
Çarparım birbirine
Sağarım yere.
...........Bire bin versin
...........Bağ ve bostan şenlensin
...........Dedeyle torun
...........Gülümsesin diyerek...

Daldım efsanelere
Simurg’lar gördüm
Kaf dağının ardında
Nirvana bendim
Dem tuttum Yesevi’de
Mâna dilendim
Kul hakkı alınmazmış
Ben, benden geçtim

Rüzgarım dua,
Duam rüzgardır benim.
Memleket için
Yapışık göğe elim.
............Su dolsun arklar
............Çevrilsin cümle çarklar
............Şenlensin parklar
.............Işıltılı türküyle

Anka kuşu da bendim
Vuruldum, öldüm
Yakıldıkça bedenim
Külümden doğdum
Mevlana gibi döndüm
Aşk dergahın da
Sendin beklenen, sendin
Şems oldun geldin

-IIBu dağ, bu dere, yer, gök
Gül açsın zaman
Halaya dursun gonca
Yok olsun hüzün
Türkü türkü bizim el
.............Kara üzüm göz
.............Yanık yüz, nasırlı el
.............Ne varsa benim
.............Gel hele dostum gel, gel!
'Benim sadık yarim' der
Bir Veysel çıkar..
Çatlamasın kara yer
Seyretmesin gök
.............Güvercin suya
.............Suya eğilsin içsin
.............Çeşme uykuya
.............Bin şırıltı değişsin.

Meral ADAK

Bir Karacoğlan çıksın
Bir Yunus Emre
Konuşsun gök yüzüyle
Yürek olsunlar,
Dergâhta sohbet benim.
Gökler el verin
Çeşmede gurbet benim...
Mustafa CEYLAN
*
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SOYKIRIM

Sevda Gülleri

Doğu Türkistan
Türkistan’ın parçası
Türk’ün vatanı
Alptekinler ülkesi
Çin’de sömürge
Son asrın son ayıbı
Türk’e yasaklı
Kuzgun pençesinde yurt
Ölüme tutsak
Tanrı dağlarında gam
Kür Şad yaralı
Düşen can, sokaklar kan
Şahidi tarih;
Türk elinde soykırım
Görülmemiş kin
Emperyalist devlet Çin
Uygur’da namus;
Soyuna helal kavram.
Polisten vahşet
Siviller birer vampir
Maziden taşkın
Soykırımda durak yok.
Hakikat o ki;
Sonuç aynı kapıya
Payidar olmaz
İlmin yerine zulüm

Gönlümde renk, renk açtı.
Yârdan gelecek
Bir ab-ı aşka aç’tı.
Kapısını hep
Ardına kadar açtı.
Yâr sevgisinden,
Sakın vazgeçme gönül.
Yâri görmeden,
Sakın düzgeçme gönül.
Yârin adını
Anan bir bülbül-vardım.
Yanan gönülle
Yârin yanına vardım.
Gördüm ki O’nda
Ezelden beri vardım.
Yâre varmaktan,
Sakın vazgeçme gönül.
Yâre varmadan,
Sakın düzgeçme gönül.
Her ins’de gördüm
Bir olmuş cem âlini.
Her varda gördüm
Yârin gül cemâl’ini.
Bir O’nda gördüm
Yüzün en cemalini.

Osman ÖCAL

Yâri görmeden,
Sakın düzgeçme gönül.
Daim görmekten,
Sakın vazgeçme gönül.

Özlem Yağmurlarıyla Gel
Ay ışığımdın!
Şavkındı aydınlatan
Gecelerimi.
Sendin; tabiatımın
Ruhuma sinen
Toprak kokusu,nemi.

Yâri görmekten,
Daim vazgeçme gönül.
Daim görmeden,
Sakın düzgeçme gönül…

Maviliğimsin!
Gel n'olur ey sevgili.
Sırılsıklamım
Özlem yağmurlarında.
Gel beyaz melek,
Bitir siyah günleri.

*

Ali OSKAN

Yusuf BOZAN
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Ben Beyaz Martı Sen Şahan

Gülce

Sersem önüne
İndirip gökyüzünü
Yıldızlar doğsa
Bağrında katmer katmer…
Ben güneş olsam
En parlak ve en büyük
Mahşerlik ateş
Yansan hep korlarımda
Yansam korunda

Neden bilmem ki
Bana hep gece geldin
Bundan mıdır hep
Hasretim gözlerine.
Neden bilmem ki
Beni hep gizli sevdin
Bundan mıdır hep
Yalvardım sözlerine

Ben beyaz martı
Sen mor dağın şahanı
Aç çifte kanatları
Tak kanadına
Süzülelim ikimiz
Mor dağlarımda
Kardelenler üstünde
Aşkımıza denk.
Dört mevsim baharlara
Yürek yüreğe
Yanalım hakka uygun
Demeden aman.

Neden bilmem ki
Bana hep gülüm dedin
Bundan mıdır hep
Rengimin solgunluğu.
Neden bilmem ki
Tükendi mürekkebin
Bundan mıdır hep
Şiirinde yoktur adım.

Hadi sarmalım
Beyazlarda yunalım
Ben beyaz martı
Sen mor dağın şahanı
Aç çifte kanatları
Tak kanadına
Uçalım yuvamıza

Neden bilmem ki
Düşmanım vedalara
Bundan mıdır hep
Ellerimin kırıklığı
Neden bilmem ki
Gönlünün soğukluğu
Bundan mıdır hep
Sevda limansız gemi

Ayrılık nedir
Gitmek nedir bilmeden
Aşk ile sevda ile
Koyun koyuna…

SERAP HOCA

Rahime KAYA
*
ŞAŞIP KALMIŞTI
Gök gürlüyordu
Olmaz olamaz derken
Çoktan bitmişti
Avucundan gitmişti
Gözyaşları da
Yağmur gibi akıyor
Aklı almıyor
Yüreği dayanmıyor
Şaşıp kalmıştı
Kıvranıp duruyordu
Bir şey yapmalı
Yavrucaklarına da
Kavuşmalıydı...
Nermin TERZİ
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KÖSTEBEK

Sana Kıyamam

Hakkı gözetmeyen göz,
Hain kör köpek.
Düşer gayya dibine,
Olur köstebek.
Esfel-i sefilinde,
Belki de bir bek!
Bilmezden gelir kimi!
Böyle davanın!
Kimdir gerçek hâkimi?
Bilmesi için bunu,
Bir vicdan gerek.
Kâr etmez kâfir kula,
Nasihat etmek.
Dildeki her dâvaya,
Bir delil gerek.
Çingene’ye gerekmez,
Ne köşk ne saray!
Ona kıl çadır gerek.
Şeker hastası,
Neyler balı böreği!
Yer tuzlu semek.
Bunların hikmetini
Öğrenmek için,
İnsan gibi bir insan,
Olmamız gerek.

Aşk kuralsızdır deme
Taşa yazıldı
Kurallara uymayan
Çöle sürüldü
Yandı yakıldı aşklar
Efsane oldu
Kanlar akar gözünden
Ben dayanamam
Dile düşerse aşklar
Yürek tükenir
Kahpeler pazarına
Soysuzlar gelir
Fermanlar tez okunur
Karar verilir
Yüreğimi söksünler
Sana kıyamam
Harcanmaz her aşk gülüm
Üç beş kuruşa
Bir aşkın var ki bende
Ömür verilir
Aslanlar kafesinde
Ceylanlar ölür
Ceylanın kıyamın da
Seyre duramam
Hoşça kal iki gözüm
Ben gittim aşktan
Prangalara vuruldum
Elden ayaktan
Sen üzülme can özüm
Bıkma hayattan
Kederlenirse yüzün
Ben yaşayamam

Ali GÖZÜTOK

Meral ADAK
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Kendimedir Sözüm

Sarkıtır Sabaha Dek

Farkında mısın?
Bir çekimlik nefesle
Böğrün doluyor
Oh! diyor soluyorsun

ayrılık imge
kedi gözlerine perde
doru taylardan
başına gelen derde

Alışı nimet
Verişi başka hikmet
Say sayılmıyor
Oh! Şükre doyulmuyor’

girdiğin anda
çiğdem çiçek yansımış
ışığından gör
öteden kırlara ak

Biliyor musun?
Zehir olur kin nefret
Zihnin kapkara
Batarsın çırpındıkça!

dikenlerin biz
canını yakmıyorsa
alıcı kuşlar
çağırıyorken seni

Yüreğin dağlar
Gül, diken olur batar
Bağ bahçe boğar
Katran kokar nefesin

yaşamak zorun
utanca nedense sus
yelesinde yel
atına atla çekil

Affettim tek tek
Bağışladım kendimi
Turnam seferde
Sevindi Yunus Emre

dağlar duyunca
tepeler teper uyar
suya düşer ay
geceye buz olunca

Olmuyor gülüm
Pişmek gerek “Yunus”ca
Sev “Yaradan”ca
TEK olana koşalım

kara gözlerin
iri salkım tanesi
yelinde dalı
sarkıtır sabaha dek

Şükran GÜNAY

OZAN EFE
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Kurdum Otağ Sonsuza

Güller Ve Çiçekler

Mendil sallarsın
Göz kırparsın gönlüme
Coşar düşlerim
Aşkım Akdeniz olur
Mavi koynunda
Beyaz martı süzülür
Semadan sana

Salınıyorlar
Meltemin nağmesine
Yaslanaraktan
Güneşi bölüşürken
Şad olaraktan
Matemi siliyorlar
Seviniyorlar
Rengini kokusunu
Şarkıya verip
Nazenin dokusunu
Şiire serip
Sevmeyi biliyorlar

Islık duyarım
Nazlı şarkılarından…
Geçerim benden;
Göz kapalı ruh huşu
Yürek secdede.
Ayet yazılı kanatlar
Uçar semaya…

Ümran TOKMAK
*
SENİN İÇİN

Güller açıldı
Gökyüzünde rengârenk.
Adı aşk, sevda
Yağıyor yıldız yıldız
Gönlün üstüne.
Dem bu demdir sevdiğim
Yaprağım amber.

Gözlerim duman
Damlalar senin için
Mısralar benden
Cümlesi senin için
Gül bağda güller
Dermesi senin için
Pamuksu eller
Kınası senin için

Aşk sarhoşuyum
Ne dün var ne yarınım
An’da koşarım.
Ben deli hırpani
Sende ol deli
Arzdan arşa dörtnala
Yürek yüreğe…

Gönülde narım
Tütmesi senin için
Aşkımda varım
Gütmesi senin için

İrem yürekte
Deniz, dağ, gök orada
Sen en tepede
Varlığın yüreğimde
Ruhumda ruhun
Kurdum otağ sonsuza
Tut yüreğimden…

Sevgi var özde
Bitmesi senin için
Sıcacık dizde
Yatması senin için
Kalbim de okum
Fişeğim senin için
Tendeki kokum
Döşeğim senin için

Rahime KAYA
*

Emir demirden
Eririm senin için
Bu canı birden
Veririm senin için
Fatma KALKAN
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SORARIM HÂLLARINI
Yıllarca senin
Gözledim yollarını
Yok mudur dinin
Özledim kollarını
Aşkınla yandım
Geleceğini sandım
Hayale kandım
Giyindin allarını

ISLAH ET!
….Yık!
……Yık varlığın şehrini,
……..Yık ki!
………..Benliğin gururunu virane kıl.
…………….Bak!
………….…..Bak gönül aynasına,
……………….Yâr uğruna, mestane kıl.
………………….Düşün!
…………………….Niçin verilmiş insana,
………………………..En değeli varlık, akıl….
Şırıl şırıl akan su, bak nasıl da zikreder!
Buluttan düşen damla, çırpınarak diz döver.
Durgun sudan içen kuş, göğe bakıp şükreder!
Fırsat elden kaçmadan, sen de nefsin ıslah
et!...
…………………………….Ya ıslah et!
……………………….Azgın olan nefsini.
……………………Ya da…..
……………….Gücün yeterse eğer,
…………..Can evinden vur onu!..
………..Kes!
……………Kes meylini gayriden!
……………….Düşme nefsin peşine.
…………………Sürüm sürüm süründürür,
……………………..Bakmaz gözün yaşına.
Kurtul nefsin şerrinden, göze al öldürmeyi,
Sağlamsa gasbeder o, can taşıyan gemiyi,
Hızır misali dene, dene sen de delmeyi,
Ömrün boşa geçmeden, sen de nefsin ıslah et!
…………..…Yalan,
…………….…Yaşadığın dünya yalan!
…………….……Beylik yalan,
…………….………Paşalık yalan,
…………….…………Hava-i heves yalan.
“Var biraz da sen oyalan”
……………………Buğday içinde burçağı,
………………..İnsanın mayası balçığı,
…………..Nefis denen o alçağı,
……….Al ayağın altına,
Ruh bedenden uçmadan, sen de nefsin ıslah
et!..

Çektiğim acı
Yandı kalbimin ucu
Hak versin gücü
Kırarken dallarını
Yiğit’i yakan
Çok uzaklardan bakan
Ben yanar iken
Sorarım hâllarını
Harun YİĞİT
*

SEVERSEM İŞTE
Seversem işte
Ben gönülden severim
Sende seversin
Elbette allah kerim
Sen gel yeter ki
Her cefanı çekerim
Ne varsa gelsin
Seninle razıyım başa
Bin ömür boyu
Tanrıdan dilerim yaşa
Öyle çok sevdim
Vuruldum kalem kaşa

Bu aşk hikâyem
Burada bitmeyecek
Müptelasıyım
Aklımdan gitmeyecek
Şu deli gönlüm
Başka yar sevmeyecek

Ali GÖZÜTOK

Mevlüde DEMİR
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SANAL ÂLEM
*

Denir ya Tanrı
Vuslat aynasındaki
Yansımasına
Bakınca aşık olmuş
Gördüğüne de
Kurup dünyayı sonra
Sunmuş emrine.

KALP YARASI
Cam kırıkları
Yüreğime batıyor..
Dertli şarkılar
Hep seni anlatıyor.
Parça parçayım
Lime limeyim sanki
Hasretinden yâr,
Ölüyorum inan ki…

Benim dünyam da öyle
Ama benimki
Yalnız iki kişilik
Bir ben ve de sen
Gerisini sorarsan
Herkes ve herşey
Sadece sanal alem

Ay ışımamsın
İçimin dehlizinde
Aşk fırtınamsın
Gönlümün denizinde.
Yapayalnızım
Gurbet ellerde sensiz.
Parça parçayım
İnliyorum çaresiz.

Ayşenur ÖKTEN İZGİN

*

Kaynağındasın
Özlem ırmaklarının.
Oylum oylum sen,
Delta delta ayağında
Irmakların ben…
Parça parçayım ey can! …
Anla halimi
Türkülü gözlerimden…

CAN GÖZÜ
Öylesine can
Güzeldi ki gözleri,
Seyrettiğim ben
Ayna misali onda;
Benden daha da
Duru saf ve masumdu.

Zindan karası
Geceler ve gündüzler.
Yoksun yanımda
Eksik sol yanım işte
Mesafeleri
Erit, yollara düş de.
Parça parçayım
Çarem gülüşlerinde…

Ayşenur Ökten İZGİN
Bİ-MEKÂN
Hava Celâli
Nazarında titriyor
Kuru dal budak
Urbalanmış ahali
Ve açıkta baş
Omuzumda vebali

Kalp yarası bu
İflâsta Lokman Hekim.
Yaralarıma
Ellerini beklerim…
Zeytin dalında
Serin rüzgâr ıslığım…
Kör kuyularda
Adındır hıçkırığım…

Neredeyim ben
Duygularım sürgülü
Pabucum sıcak
Yastığım kuş tüyünden
Aklım acıyor
Ruhumdaki düğümden

Berrin STAMMER

Ümran TOKMAK
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DAMLAYACAK ÜSTÜNE

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

sisin içinde
kayıp ışığı kentin
sürem seçinde
ucuzu biter kentin

ŞİİR TÜRÜ:YİĞİTCE
***************************************************
1-Adından anlaşılacağı gibi yiğitlik-kahramanlık
içeren konuları ele alan bir şiir türüdür. Halk
şiirimizdeki VARSAĞI'nın yeni versiyonudur.

kelebeğiyle
ölürken kanadında
ağır akşamı
çirkefin içindedir

2-Kafiye yapısı önemlidir.

duranı yoksa
direnenler çekilir
didiyor derdi
kan revan içince

3-4+4=8 Hece vezni ile yazılır.
Kafiyeler mısranın baş tarafına alınmış olup,
şematik olarak şöyledir:

doyur kendini
hiç aç açık kalmadan
kolay olmadan
alın terinden silip

a----------------------------------b----------------------------------(Serbest) -----------------------b- ---------------------------------

sessizliğine
çekiyorlar maviyi
katran karası
damlayacak üstüne

c----------------------------------d
c----------------------------------d
c----------------------------------b-----------------------------------

OZAN EFE
*
AYŞE’ NİN PAPATYASI

e----------------------------------f
e----------------------------------f
e----------------------------------b-----------------------------------

Sordu Ayşe'si
Has dostu Papatyaya
'Seviyor muydu'
Ali'si onu yoksa
'Sevmiyor muydu'?
Papatya durakladı,
Dost acı söyler
Acaba ne demeli?
Anlayabilse
Ayşe'si bir halini,
Sevmiyor dese
Ayşe’nin canı acır,
Seviyor dese
Sevgilisinin canı.

g----------------------------------h
g----------------------------------h
g---------------------------------b- -------------------------------ı-----------------------------------i
ı-----------------------------------i
ı-----------------------------------b----------------------------------j-----------------------------------k
j-----------------------------------k
j-----------------------------------b-----------------------------------

Papatyanınsa
Her iki durumda da
Çok daha fazla
Canı acımaktaydı.
Ama Ayşe’si
Onu anlamıyordu.
(Bunu bilmiyordu ki!)

(Öneren Mustafa Ceylan)

Ayşenur ÖKTEN İZGİN
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ASKER OĞUL

Çile Banıp Döner Semah

Anaların ağıdını
Dindir gayri asker oğul!
Dağ başından paçavrayı
İndir gayri asker oğul!

Bendin yıkıp çağlayarak,
Sele dönüp iner semah.
Varlığımız çağlar üstü,
Hile akmaz, pınar semah.

Boyanmadan şafak güne,
Dayanmadan ay göğsüne
Uyanmadan kahpe düşman
Bindir gayri asker oğul!

Ter ateşler hak yolumuz,
Pir aşkına her dolumuz,
Bir uhdedir gönlümüzde;
Dile gelip kanar semah.

Uslu durmaz bu hainler,
Yaslı yollar seni dinler.
Paslı çarkı tut tersine
Döndür gayri asker oğul!

Kavis çizmez omuzda baş,
Yunus Emre Hacı Bektaş,
Halis yaşar benliğimiz;
Ele, bele fener semah.

Ülken hayran inan sana
Gölgen bile yeter ona!
Bölgen bir bir temizlensin
Sindir gayri asker oğul!

Yağı kesik kandil söner,
Ağı versen yine döner,
Doğu, batı Anadolu;
Güle sevgi sunar semah.

Kucağıma doğsun da nur
Bucağıma gelsin huzur.
Ocağıma nefes eyle
Yandır gayri asker oğul!

Kurgan bilmez al kanımız,
Kurban olsun her can'ımız,
Harman harman yığıla et;
Tele düşüp yanar semah.

Bilsin tarih destanını,
Silsin dağın her yanını.
Bulsun balyoz tepesini
Kondur gayri asker oğul!

Yörük, Avşar hepsi Türkmen,
Türük dersen öz Türk’üm ben.
Buruk koyma Vuslatî’yi;
Çile banıp, döner semah.

Mustafa CEYLAN

Osman ÖCAL
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Kurban Yurduma

Yarın Bayram

Mehmedimi yol eyledim
Yolum sana kurban yurdum
Yiğidimden ayrı düştüm
Gülüm sana kurban yurdum

Çoluk çocuk açık çıplak,
Doyur beyim yarın bayram!
Felek binmiş omzumuza,
Kayır beyim yarın bayram!

Yar yitirdim vatanda ah
Har düşürdüm öze eyvah
Vur beni de aksın kanım
selim sana kurban yurdum

Şart koymuştuk neler neler,
Dert düşmüşse yürek meler.
Sırt taşımaz yüküm ağır,
Sıyır beyim yarın bayram!

Yıllar oldu gideli can
Güller soldu bedeli kan
Sallar idim bebem asker
Dalım sana kurban yurdum

Kuşak oldu ter sineye,
Başak esir yer süneye.
Vaşak sırtlan eşiğimde,
Uyur beyim yarın bayram!

Gözler duman bakmaz oldu
Sözler hançer öze doldu
Tuzlar yaram yandı gönül
Külüm sana kurban yurdum

Bil eyledim mertçe sözüm,
Dil eyledim yolda gözüm.
Gel eyledim, bize zaman
Ayır beyim yarın bayram!

Aman etme duman başım
Yaman zehir suyum aşım
Ferman eyle neyim varsa
Malım sana kurban yurdum

Karaladım duy halimi,
Sıraladım ahvalimi.
Araladım kapımızı,
Buyur beyim yarın bayram!

Dolmuş göğe yıldız ve ay
Dalmış çıkmış yarim vay vay
Olmuş melek kahramanlar
Ölüm sana kurban yurdum

T op silaha sürülmeden,
Kop, defterin dürülmeden.
Kap, feleğe arzuhalim
Duyur beyim yarın bayram!

Fatma KALKAN

Der Vuslatî ahımızdan,
Bir ses çıkmaz şahımızdan.
Her günümüz düğün mü ki,
Hayır beyim yarın bayram!
Osman ÖCAL
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YABAN OT'A
Behey Gafil

Türk oğlunun karşısında
Bükülmeyen bilek mi var?
Şimşek olup ortasında
Çakılmayan yürek mi var?

Dinle bre behey gafil,
Coşa coşa geliyoruz.
Geleceğe altın harfler,
Düşe düşe geliyoruz.

Çağ nedir ki, bir oyuncak?
Dağ nedir ki, köşe-buçak.
Işık saçar bir ay yıldız
Dikilmeyen direk mi var?

Her birisi erbap kalem,
Kör olanı bilir âlem,
Sür deveni köpürmesin;
Koşa koşa geliyoruz.

Var sebebi susuyorsak
Doğar elbet günü vursak
Gün gelende,meydanlara
Yıkılmayan burak mı var?

Yolumuza çakıl taşı,
Dalımıza yılanbaşı,
Gülümüze nazar olsan;
Aşa aşa geliyoruz.

Bilsin haddin satılmışlar
Gülsün gayri koca çınar
Yağmur biziz, ırmak biziz
Ekilmeyen kurak mı var?

Divane bir aşkımız var,
Âdilâne meşkimiz var,
Cahilâne o haline;
Şaşa şaşa geliyoruz

Söyletmeyin bizi böyle
Eğletmeyin durun şöyle
Yaban otun tepesine
Çekilmeyen orak mı var?

Hece serbest aruz kefil,
Gülce eser behey sefil,
Nice serhat boylarından;
Taşa taşa geliyoruz.

Mustafa CEYLAN

Osman ÖCAL
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MOLLA KASIM

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ:YUNUSCA
**********************************

Uzay dolmuşuna tersinden binmiş
Sanırsın mübârek şeytanmış, cinmiş
Mısır tarlasını mesken edinmiş
Yatar durur Molla Kasım.

..............................6 artı 5 =11
..............................6artı 5=11
..............................6artı 5 =11
..............................4artı 4=8 Hece

Kuşçuların orda varıp uykuya
Şavkını düşürdü susuz kuyuya
Şiir defterinden koparıp suya
Atar durur Molla Kasım.

Mısralardaki hece sayıları bu ve bunun tersi de
olabilir.Ayrıca,(5artı 6 ve 4artı 4) ,(4artı 4 ve 4artı
3) ,(4artı 4 ve 3artı 4) ,(7artı 7 ve 6artı 5) (7artı 7
ve 5artı 6) le de Yunusca yazılabilir.
Kafiye dizilişi de şairin insiyatifine bırakılmıştır.

Savurur rüzgârlar kirli postunu
Klavye cambazı aşar kastını
Bir plaket için kadim dostunu
Satar durur Molla Kasım.
Yitik sevdaların çulsuz aşığı
Sosyete dulların son bulaşığı
Kelam masasında yalan kaşığı
Tutar durur Molla Kasım.

Bu ve buna benzer çok sayıda deneme yapan ve
başarılı şiirler veren çok sayıda şairimiz vardır
şüphesiz. Ancak bunu bir edebi akımın kendisine
ses bayrağı yapıp, nazım türü olarak ele alması
ilk kez GÜLCE’ye nasip olmaktadır. Öneren de
Eskişehir Şairler Dernek Başkanı üstad İbrahim
SAĞIR'dır.

İyiliği bilmez teper sofraya
Bu sebep yüzünden hep kalır yaya
İflâs topu atar arka arkaya
Batar durur Molla Kasım.

*

Alçaktan alçaktır, kısacık boyu
Tefrika ehlinin düğünü, toyu
İhanet ve yalan değişmez huyu
Atar durur Molla Kasım.
Adını gizleyen kadın peşinde
Koşmaktan yorulmuş ahir yaşında
Kusmuğu dururken çürük dişinde
Yutar durur Molla Kasım.
Mustafa CEYLAN
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NERDESİN?

Hakikat Bağıma Nakış Erenler

Yol bilir can seni yürür ah ile
Mecalsiz çığlığım büyür vah ile
Kıvranır şarkılar bir segah ile
Notalar süzer acıyı
…………………………Süzer ha süzer…

Ezelde ebedde, zâhir bâtında
Gönül otağıma akış erenler
Tarikte, malikte, rahman katında
Hakikat bağıma nakış erenler
.............Biri Ehli beyt'im, bir Kelâmullah
.......................Biri Şah- ı merdan, bir Resûlullah

Aklımdan hiç çıkmaz gittiğin o gün
Yıllar geçti hala o gündür bugün
Gönlümde yapmıştım seninle düğün
Hayalin gezer içimde
…………………………Gezer ha gezer…

Bir kalıba dökülmedik
Yama olup sökülmedik
Kâinatın tarlasına
Yaban otu ekilmedik
…........Yağdık katre katre yağdık
………......Karıştık ummana biz.

Kim bilir nerdesin ne hallerdesin
Hicrana karışan o yellerdesin
Çağlayıp aktığım su, sellerdesin
Taşkının sızar yanaktan
…………………………Sızar ha sızar…

Âlemi, Âdemi var eden Allah
Şaşmayan pervane dönüyor billâh
Gâh söner yıldızı, doğar güneş, mah
Hikmeti şavkında bakış erenler
..............Göklerin gözyaşıyız
...................Katredeki derin iz
..........................Ocağında sevda kor
..................................Sönmeyen aleviyiz
..............................................Yabancı değiliz biz.
Saklama ışığını serpiştir
............................güneş isen
“ Bu senindir bu benim” deme
............................Hakk’ı seversen
Hem senindir hem benim
........................hakikatin demiyiz
........................birdir bizim Mevlâ’mız
Bir yol kurmuş bozulmaz
...................... yerde gökte ve deniz.

Dört duvar üstünde kahırdır tavan
Hiç bir yılım böyle olmadı yavan
Yığılıp üstüne yattığım divan
Uyutmaz ezer cüssemi
…………………………Ezer ha ezer…
Yusuf BOZAN
*
SANMA Kİ YÂR
Dağları aşmadan görülmez duman
Yabanın halleri yamandır yaman
Çekiyorsam kahrı tek sebep îman
Sanma ki yâr, başım hoştur!
Gencecik yıllarım geride kaldı
Ezansız sabahlar dertlere saldı
Özümden bu eller balımı çaldı
Sanma ki yâr, aşım hoştur!

… /…
Bir zaman Ferhat ile güzel Şirin'i vardı
Şirin'i için Ferhat dağı taşı delerdi
Sevdalı yürekleri birbirine melerdi
................Ne Şirin Ferhat’ a vardı
Ne Ferhat murada erdi;
..........................................Kaderdi
…/…
Gerçek nerde düş nerde
Bahar nerde kış nerde..

Ayağımın biri çukura bakar
Hasretten döşümde şimşekler çakar
Bayraksız mekânlar yüreğim yakar
Sanma ki yâr, işim hoştur!
Yunus'un sevdası yaşatır beni
Mevlana kapısı koşturur beni
Vatana vuslatım coşturur beni
Sanma ki yâr, döşüm hoştur!

Refika DOĞAN
Not: Yunusca’ nın ( 6+5 ve 4+4, 4+4 ve 3+4, 7+7
ve 6+5) hece kalıplarıyla yapılandırılmıştır.

Şükran GÜNAY
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Baharı Zor
-Değerli Ozan Gültekin Toğa’ ya Nazire…
YÜCELERDEN YÜCE

Karakıştan çıkışımız pek çetin
Baharı zor, çiçeği zor, yazı zor
Yollarına pusu kurmuş kısmetin
Seheri zor, şafağı zor, düzü zor..

Zerreden küreye, her şeyde varsın.
Nehirler durdurur, umman yararsın.
Sonsuza sığmazsın, gönle sığarsın.
Bir bilinmez nicesin sen.

Bulutundan sızı yağan ten miyim?
Hiçliğiyle demlenen kul ben miyim?
Söküğünden dikilen kök, gen miyim?
İliği zor, ilmeği zor, bezi zor..,

Habbeden kubbeye, tek hükmedensin.
Şebnemde gizlenen, taşı delensin.
Dağları un ufak, zerre edensin.
Ol emrinde hecesin sen.

Pınar bile uyumuşken kar altı
Ortasında derya garip parıltı
Buz içinde nefes donuk karaltı
Buharı zor, sıcağı zor, izi zor..

Asla uyumazsın, her an uyanık.
Hiç sönmeyen nursun, gönülde yanık.
Ezelden ebede, her şeye tanık.
Çözülmez bilmecesin sen.

İçtiğim tuz, kana kana müşkülüm
Kabuğunda özü saklı bir kulum
Yana yana un ufak toz ve külüm
Dumanı zor, ateşi zor, közü zor..

Senden başka var mı, başka bir İlah?
Semavat-ü zemin, eder hep semah.
Affedersin kulu, işlese günah.
Gönüllerde ecesin sen.

Telafisi tecrübenin içinde
Şu hayatın rengi türlü biçimde
İbretiyle tecellisi bu çimde
Yorumu zor, izanı zor, bazı zor

Ancak sen gizlersin, canı bedende.
Ömürler son bulur, o can gidende.
Cehennem de sende, cennet de sende.
Yücelerden yücesin sen.

Her amenna deyişle iş olmuyor
Ağır ağır adım, yola gelmiyor
İçinde ki nedir, kimse bilmiyor
Kilidi zor, açarı zor, gizi zor..

Ali GÖZÜTOK

Emanet mülk bendeki can, büzüldü
Geldi firkat vakti gözüm süzüldü
Amelim bir bir önüme dizildi
Tehiri zor, durağı zor, güzü zor.
Refika DOĞAN
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Acayip Dünya

Neyime Gerek

Acayip fingirdek bu yalan dünya
Tepemde döner aldatır...
.....................Döner ha döner...
Çılgın saatlerle yolumu kesmiş
Beynime iner balyozu
.....................İner ha iner...

Diyar diyar post sererim,
Lokman için bal dererim,
Her çiçeğe yüz sürerim,
Zakkum neme benim, neyime gerek.
İlahi aşk var sazımda,
Coşup gider avazımda,
Hak lokması boğazımda,
Zıkkım neme benim, neyime gerek.

Misafir gelmişiz hem de üç günlük
Giyeriz sonunda cepsiz bir önlük
Kıldan ince aklı parçalayan yük
Çilesi biner omzuma
.....................Biner ha biner...

Gülistanın bir şalıyım,
Yâre giden gül dalıyım,
Yoksulların pür halıyım,
Tok kim neme benim, neyime gerek.

Ele pamuk bulut, yandığım ateş
Yoklukla yalnızlık tek bende kardeş
Kargalar eylemde, sokaklarda leş
Kokusu siner üstüme
.....................Siner ha siner...

Onca uzun yılı aşkın,
Bentlerini yıkar taşkın,
Fidan fidan sürer ışkın,
Sak kim neme benim, neyime gerek.

Mısra mısra şiir, ceylan ağıdı
Maziden âtiye yansır öğüdü
Önüme koyarak siyah kâğıdı
Durmadan dener sınavda
.....................Dener ha dener...

Eksenimde döner hâlem,
Umudumdur bizim âlem,
Her karayı yazar kalem,
Ak kim neme benim, neyime gerek.

Ey Ceylan sen öğren nasıldır sonun?
Tahtadan bir atla bitecek sorun
Ermeden sabaha umut mumunun
Titreyip söner ışığı
.....................Söner ha söner...

Karanlığı boğsun hilâl,
Vuslatî’de yoktur melal,
Varsa kimde olsun helal,
Hakkım neme benim, neyime gerek.

Mustafa CEYLAN

Osman ÖCAL
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BU VATAN

BİR GÜZEL DOST
Yolumuz bir yerimiz bir
Dört kitapta yârimiz bir
Kabristanda sorumuz bir
Bir güzel dost, gel güzel dost
Gerçeği gör güzel dost.

Gökte dalga dalga Türk’ün bayrağı
Dalgalanır durmaz, durmamalı yar
Yusuf’lar var birde gençten bıyığı
Dokunmamış tel taraklar

İlimiz bir dilimiz bir
Hakk’a açan gülümüz bir
Gül devşiren elimiz bir
Bir güzel dost gel güzel dost
Gülleri der güzel dost

Birde gün görmemiş, asker yolunda
Bekleyen genç kızlar vardı köyümde
O hiç duymadığım ağıt dilinde
Dağ başında, kış ayında
Bu vatan ki sabır taşı insanlar
Karınca misali, kağnı sırtında
Kırık bacakları ile koşanlar
Yırtık urba var sırtında

Mansur' umuz dâr'ımız bir
Dâr içinde nârımız bir
Edep ile ârımız bir
Bir güzel dost gel güzel dost
Köprüyü kur güzel dost.

İbrahim İMER

Dirimiz bir ölümüz bir
Mürşit' imiz Veli' miz bir
İçtiğimiz dolu’muz bir
Bir güzel dost, gel güzel dost
Dolu’yu ver güzel dost.

*
NE OLUR
Aşkından bitabım, bak perişanım,
Kanayan yaramı, sarsan ne olur?
Bilirim sendedir, sende dermanım,
Halimi sor, sor ne olur,

Yoğumuz bir var' ımız bir
Nimetimiz darımız bir
Yürekteki zarımız bir
Bir güzel dost, gel güzel dost
Zar'ımı sar güzel dost..

Sensiz geçen günler, bana ölümdür,
Ayrılık ateşi, acı zulümdür,
Alev alan yürek, açan gülümdür,
Der o gülü, der ne olur.

Özümüz bir közümüz bir
Nağmelerde sazımız bir
Kelâmdaki sözümüz bir
Bir güzel dost, gel güzel dost
Sözümü yor güzel dost..

Bitir artık bitsin, ah ile zarım,
Nakış nakış aşkın, gönlümde yarim,
İlmek ilmek doku, kalmasın yarım,
Onu sen ör, ör ne olur.

Refika DOĞAN

Tertemiz aşkımı, sundum gönlüne,
Adadım ömrümü, geçsin seninle,
Ne olur sen de ol, her an benimle,
Bir sefa sür, sür ne olur.
Ali GÖZÜTOK
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞEHRİMİN SABAHI

ŞİİR TÜRÜ:TRİYOLEMSİ(üçleme)
******************************************
1-Batı Edebiyatı şiir türlerinden olan 'Triyole' nin
değişik bir versiyonudur.Adına üçleme de
denmektedir.

Erken doğar şehrimin parıltıyla güneşi
Geç batar, kubbelerde serinletir ateşi.
Soyunur karanlığı kaldırımlara inip
Akça sütten yumuşak ışıkları giyinip
Dualı adımlarla kıblesine yönelip
Erken doğar şehrimin parıltıyla güneşi

-Mısra yapısı şu şekildedir
..............................................................(1-a)
..............................................................(2-a)

Zamanın cümbüşünde sabahçı kahveleri
Dolmuşlar çıkar yola, atarlar ilk seferi
Yarının güneşiyken çocukların elleri
Geç batar, kubbelerde serinletir ateşi.

..............................................................c
..............................................................c
..............................................................c
..............................................................(1-a) Mısra aynen

Mustafa CEYLAN

...............................................................d
...............................................................d
...............................................................d
...............................................................(2-a)
mısra aynen

*
SON İMTİHAN

3-Burada a-b-c-d kafiyeleri göstermektedir.(1 ve
2) de mısranın baştan sona tamamını
göstermektedir. Yani ilk mısra hiç bir değişikliğe
tabi tutulmadan, BİRİNCİ MISRA BİRİNCİ
DÖRTLÜĞÜN DÖRDÜNCÜ MISRASI olmakta;
İKİNCİ MISRA DA İKİNCİ DÖRTLÜĞÜN GENE
DÖRDÜNCÜ MISRASI OLMAKTADIR.

Âşıkların kaderi yollarda terk-i candır
Zira ki divaneye vuslat son imtihandır.

4-Genellikle 8 artı 8=16 hece ölçüsü ile yazılırsa
da, bu mısra yapısına bağlı kalmak kaydıyla, şair
dilerse 7 artı 7=14, 6 artı 5=11 veya başka ölçü
ve kalıplarda da değişik 'Triyolemsi'ler yazabilir.
Önemli olan ilk-BEYİT'-teki iki mısranın aşağıdaki
dörtlüklerde aldığı yerdir.

Şeker suda su olur gayesidir muhtacın
Cennetleri görmemek izahıdır mi’racın
Pervane şemde yanar gereğidir mizacın
Zira ki divaneye vuslat son imtihandır.

Hilâli görmek için yıldız titrer gecede
Türaba düşen dane mutludur işkencede
Tandırda huzur bulur hamur da neticede
Âşıkların kaderi yollarda terk-i candır.

Ekrem YALBUZ

5-ilk BEYİT'in mısraları da kendi arasında
mutlaka kafiyeli olmalıdır.(Öneren Mustafa
Ceylan ve Ekrem Yalbuz)
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DUÂ

GÜL İÇİMDE DOĞURDU

..........Pervin'e

Saatler çaldı günü akrep kanımda durdu
İnat kızıl akşama gül içimde doğurdu

Şen tut gönül hanemi eyleme sakın harab
Lâyık olmadan sana alma canımı Yâ Râb

Vakitlerden akşamdır gölge düşer alına
Gövdesiz ağaçların kuşlar tüner dalına
Doğ içimde yalnızlık gel salına salına
Saatler çaldı günü akrep kanımda durdu

gözümü âmâ etme nuruna banayım ben
Aşkınla doldur beni narına yanayım ben
içten bir titremeyle sana uyanayım ben
Şen tut gönül hanemi eyleme sakın harab...

Pimini çek uykunun göz kapağım ayarsız
Destur aya yıldıza gece geçer mi yârsız
Baharda bu gönlümü gülşen eyledin hârsız
İnat kızıl akşama gül içimde doğurdu

Attığım her adımla sana çevir yolumu
Taşır gönlümden aşkı umman eyle gölümü
Bir bilinmeyen vakit yüklenirler salımı
Lâyık olmadan sana alma canımı Yâ Râb...

Mehmet ÖZDEMİR

Mübeccel Zeynep ÜNALAN
*
IŞIK IŞIK KONUŞTUK

*

Ay ışığı fenerim bulutun ardı soğuk
Sustuk geçti yıldızlar ışık ışık konuştuk
UNUTTU

Gökyüzünde gezeriz kartal gibi hep yalnız
Sevdaya bilenirsek her gönüle uyarız
Kayarsa ellerimden sabun köpüğü yıldız
Ay ışığı fenerim bulutun ardı soğuk

Hasret oku kuşanmış gözüne selam söyle,
Gülümsesin gönlüme ayda yılda bir kere.
Ömrümün defterine hüzün yazar her günüm.
Sevdamıza yan bakan bahtım ile dargınım,
Tek seninle barıştım, bir tek sana vurgunum,
Yarama ilaç olsun, tatlı bir kelam söyle.

Hasret yakar dudağı aşk lezzetinden belli
Küllerinden dirilip kerem eder sevgili
Dudu döner bülbüle kalır bize kuşdili
Sustuk geçti yıldızlar ışık ışık konuştuk

Gönül kapım paslandı, unuttu postacılar,
Sevdamın Kâbe’sine uğramıyor hacılar.
Muhabbet evrenime mehtap kalsın acılar,
Pembe gül dudağından bana gül de bir kere.

Mehmet ÖZDEMİR

Mehmet NACAR
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BAHAR ADINLA BAŞLAR
Bahar adınla başlar gönlümde açar çiçek
Gül açılır seherde kokunu saçar çiçek

Esmer Hayatlar
Derinin derininde, dipte esmer hayatlar
Yalnızlık avlusunda, ipte esmer hayatlar..

Güneş doğar kızılca kuşlar içimden geçer
Isındıkça yüreğim kar erir cemre uçar
Söz düşerse bülbüle gülşende gülü seçer
Bahar adınla başlar gönlümde açar çiçek

Kapattım gözlerimi kulaç açtım maziye
Uçsuz bucaksız ufuk..eşlik ettim geziye
Bir değil iki değil, yirminci maraziye
Derinin derininde, dipte esmer hayatlar..

Gel yürekte konakla kaldı ise hevesin
Can düşünce uzağa içimden gelir sesin
Tenden düşer rayiha kokar ıtır nefesin
Gül açılır seherde kokunu saçar çiçek

Yüze yüze karıştım, aktım tuzlu sulara
Gözeneklerim içti, derine indi yara
Sızılar da sızılar, kimim var gele sara
Yalnızlık avlusunda, ipte esmer hayatlar..

Mehmet ÖZDEMİR

Kederin ikliminde hepte esmer hayatlar..
Pehlivanlık indinde kalpte esmer hayatlar..

*

Ne ağaçta sevişen cıvıl cıvıl serçeler
Ne dilime dolanan sevda yüklü besteler
Avucumda yüreğim, neler söyledi neler
Kederin ikliminde hepte esmer hayatlar..

Ey Nefs! Bindir Üstüne Beni
Gezdir tüm âlemleri, mutlu eyle şaşkını.
Sil her şeyi kalbinden daim eyle aşkını.

Yıllara öfkelenip tutukladım güneşi
Anladım ki sensizlik karanlığın bir eşi
Gelinen bu noktada bırakmalı güreşi
Pehlivanlık indinde kalpte esmer hayatlar..

Ömür boyu taşıdım ta ki, içimde seni,
Gel şimdi, naz etmede, Rabbe döndür eneni.
Artık sen benden in de, bindir üstüne beni,
Gezdir tüm âlemleri, mutlu eyle şaşkını.

Refika DOĞAN

Sen sen ol hakikatten söyle her bir sözünü,
Çevir benim bir tanem her an Hakk’a özünü.
Ayırma cemalinden bir an olsun gözünü.
Sil her şeyi kalbinden daim eyle aşkını…
Ali OSKAN
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BIRAK DA SÜRÜNEYİM
BEN

Bir umudun peşinde giderken gündüz gece,
Kararmasın yollarım, ışık sensin sadece.

Ben beni unuttum, bilmem neyim ben,
Seninle sen olup ah öleyim ben…

Sen yoksan güneş de yok, beni yaşamadı say
Çölde sürdüm izini ne ah ettim, ne de vay
Leyla gibi sevdim de Mecnun’a oldum aday
Bir umudun peşinde giderken gündüz,gece

Çileli ömrünün bu son deminde
Aşkına deliyim divaneyim ben
Sıdk ile döndüğün sevda ceminde
Ben beni unuttum, bilmem neyim ben…

Sürüneyim gönlümce bağlama yollarımı
Yenik düştüm hazana tez kırdı dallarımı
Bir de çatık kaşların kırarsa kollarımı
Kararmasın yollarım, ışık sensin sadece.

Alevden kor oldum yâr bedeninde
Dumanım tütüyor tenim teninde
Sevgiyle kenetli elim elinde
Seninle sen olup ah öleyim ben…

Zübeyde GÖKBULUT

-ııYaralı bülbülüm, bir nağmeyim ben
İnleyen sazınım, tar’ım, ney’im ben…

*

Ekleme maziyi kalan ömrüne
Güneşin yerine doğdum gönlüne
Har ile çevrili sevda gülüne
Yaralı bülbülüm, bir nağmeyim ben…

MAHŞERİN ATEŞİM
Mahşerin ateşimdir sökerim tan yerinde
Yaratandan emanet saklarım ta derinde.

Kalmasın acıtan yıllar gönlünde
Neşeli şarkılar çalsın dilinde
Koparma çiçeği kokla dalında
İnleyen sazınım, tar’ım, ney’im ben…

Sökmeyen şafaklarda her damla gözde yaşım
Seherler ağıt yakar, dertlenin yürek huşum
Bülbül uykuya dalmış, vuslat ömür yokuşum
Mahşerin ateşimdir, sökerim tan yerinde

-ııı-

Kederimi can bilip yar eylersen közünü
Ateşime dalarsan kırpmadan hiç gözünü
Damlamı ummanına, karıştıran özünü
Yaratandan emanet saklarım ta derinde.

Doldum kadehine kızıl mey’im ben,
Sana… İlla sana meftûneyim ben…
Takvimler bu aşka kızdı şaşırdı
Mevsimler turfanda tatlar pişirdi
Leb’ inden badeyi dilim taşırdı
Doldum kadehine kızıl mey’im ben…

Rahime KAYA

Ummanında yüzen dalgıç gibiyim
Sanki umurumda vurgun yediğim
Aşkımın mühürü her söylediğim
Sana… İlla sana meftûneyim ben…
Refika DOĞAN
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Azap Ara Ver

Haykır İnlesin Kâinat

Hiç bir zaman masonlar, aza para vermedi,
Sırf bu yüzden Gazze’de azap ara vermedi.

Haydi, dağlar haykır ki inlesin şu kâinat
Dermanı ol yüreğin kursun artık saltanat.

Ak barış demek diye, karayı gösterdiler,
Aba altından, beyaz sarayı gösterdiler,
İnsan hakkı diyene, parayı gösterdiler.
Hiç bir zaman masonlar aza para vermedi.

Kardelen uyanışı sana aşkla koşturan
Toprağın can bulması dere, tepe aştıran
Her yeşil umut olur, dilsizi konuşturan
Haydi, dağlar haykır ki inlesin şu kâinat.

Zengin arapa dendi, sen kralsın paşasın.
Filistin’e dediler, sen teröre maşasın.
Biz dedik, dokunmayan yılanlar bin yaşasın,
Sırf bu yüzden Gazze’de azap ara vermedi.

Kışlar ekime zarar, toprağa gelsin bahar
Umut günün öncüsü, filizler açsın seher
Sarıldıkça yeşile, yürekten uçsun buhar
Dermanı ol yüreğin kursun artık saltanat.

İhsan ERTEM

Rahime KAYA

*
Sensizlik Sonbahar
*

Gözlerinde dört mevsim yaşarken hep baharı
Terk edip gitti bahar yaşarım sonbaharı

TARLI DİL
Güzel sözü duyunca, o yöne ruhum akar.
Gönlü güzel olanı, Yarabbi ruhuma kar.

Gökyüzü hep maviydi yürekte sevgi ateş
Sitemler etmez idim doğardı her gün güneş
Sıcaktı hep düşlerim mutluluksa bana eş
Gözlerinde dört mevsim yaşarken hep baharı

Şunu dinle! Ömrünü kem lafla ziyan eden,
Bir tatlı söz değil mi? Yılanı ayan eden.
Bülbül dilinden güldür, kendini beyan eden.
Güzel sözü duyunca, o yöne ruhum akar.

Yüreğim sessiz ağlar geçmiyor hiç bir anım
Yalnızlık bana kaldı ağrıyor hep sol yanım
Ah şimdi yaralıyım derbeder perişanım
Terk edip gitti bahar yaşarım sonbaharı

Katır gibidir onlar, ateşe odun taşır.
Kalpleri buz kesmiştir, ateş içinde üşür.
Dedikodu edenle Rabb’im beni ters düşür.
Gönlü güzel olanı, Yarabbi ruhuma kar

Abdullah RAMAZAN

İhsan ERTEM

Gel gör tabip bir zat halim neyledin
Derinden derine viran eyledin

*
NEYLEDİN

Arzular çoşarak ederken şaşkın
Bende senin gibi kuluydum Hakk’ın
Dermanı yok mudur bu deli aşkın
Gel gör tabip bir zat halim neyledin
Aşk ölümsüz ama bu garip fani
Öylesi derinden vurdun ki beni
Bari derman söyle nerdedir hani
Öylesi derinden viran eyledin
İbrahim İMER
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YALNIZLIK SEVDİ BENİ

Kanmaz Aşkın Zehrine

Tek kişilik perondan çıktım hayat yoluna
Gam üstüste yüklendi bu yolcunun soluna

Kapıldı deli gönlüm bir sevdanın sihrine
Yudum yudum içer de kanmaz aşkın zehrine

Yarınların sattığı, dünlerimin borcuyum
Uykusuz gecelerde yıldızların harcıyım
Sükût içinde yolum yapayalnız yolcuyum
Tek kişilik perondan çıktım hayat yoluna

Kim derdi yıllar sonra aşk peşinde koşacak
Yar için dağlar delip hasretine aşacak
Kerem misali aşkın ateşinde pişecek
Kapıldı deli gönlüm bir sevdanın sihrine

Bin mihnetle beklenen yıllar artık eskidi
Boğazımda düğümü, hıçkıranlar kim idi?
Yalnızlık sevdi beni, visal yolu esnedi.
Gam üstüste yüklendi bu yolcunun soluna

Her gelen vefasızmış aşk diye sundu keder
Yüreğim duman duman kor ateşmiş bu kader
Doldurup kadehleri çile alıp dert öder
Yudum yudum içer de kanmaz aşkın zehrine

Asuman Soydan ATASAYAR

Fatih DUMBAY

*
SULTANIMA

*
GİDERSEK

Kapama hiç gözlerini ey gönlümün yakışığı
Aşkın ile semah döner; su köpüğü, gün ışığı...

Gökte yıldız, yerde çimen eksilmez,
Gidersek buradan kimseler bilmez.

Ağlayan tüm saatleri, iplik iplik öreceksin
Yaralarım kanadıkça, merhemini süreceksin
Günaydınım, sevdiceğim yüreğimi göreceksin
Kapama hiç gözlerini ey gönlümün yakışığı...

Evlâtlara tarla tapan mal düşer
Ağaçlardan kurumuş tek dal düşer
Listelerden sadece bir kul düşer
Gökte yıldız, yerde çimen eksilmez.

Sana olan kara sevdam, söyleniyor bak dillerde
Geceyi çıkar üstünden, aç sabahı perde perde
Bilmez misin a sultanım, unuttuğun sahillerde
Aşkın ile semah döner; su köpüğü, gün ışığı...

Şiirlerde kalır tüm feryâdımız
Ertesi gün unutulur adımız
Bilmiyorum, söylenir mi şarkımız?
Gidersek buradan kimseler bilmez.

Mustafa CEYLAN

Mustafa CEYLAN

*
ÖMRÜME YASAKSIN

*

O Kutlu Gün Gelince

Ömrüme yasaksın ölüme değil
Affetmişken seni karşımda eğil

Durmaz Dünya, döner yine kendince
Apansızın, o kutlu gün gelince

Nefesim almıştın konma dalıma
Gözyaşım kalmıştı sarı gülüme
Ağaran saçlarım geldi elime
Ömrüme yasaksın ölüme değil

Yanar eş dost, ağlar evladın
Gün gelir, unutulur şanın adın
Tadacak o anı her erkek kadın
Durmaz Dünya, döner yine kendince

Yazgımız değil bu bıraktın beni
Çekip te gitmiştin ağustos günü
Unutmak imkânsız unutmak dünü
Affetmişken seni karşımda eğil

Mustafa Ceylan, Yunus’tur özün
Karıncanın izi, sağlamdır sözün
Sönmez sonsuza ruhundaki közün
Apansızın, o kutlu gün gelince

Nermin TERZİ

Şükran GÜNAY
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AĞIT
TÖKEZLİYOR KÜHEYLAN

'1979 yılında elim bir kaza sonucu yitirdiğimiz
minik yeğenim Özgür' e...'

Çelmeler olmasaydı, kirlenmezdi hür meydan
Nasıl koşsun dörtnala? Tökezliyor küheylan!

Ya ben ağlamayım kimler ağlasın, söylen bacılar...

Aya yolculuk varken, merdivende tekleyen
Tırmanışa geçeni aşağı itekleyen
Açılacak kapıya, kör kilitler ekleyen
Çelmeler olmasaydı, tozlanmazdı hür meydan…

Yaktı yüreğim yaktı oy, bu serimdeki acılar...
Bir bağ becermiştim dostlar, pembeden üç gülüm
vardı
Esti deli poyraz esti, savurdu dalımı kırdı
Bu feleğin pençesi de serimi zamansız sardı
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın, söylen bacılar...

Kaygan yerde ayağın, düzgün koşması muhal
Can alıcı noktaya parmak basması muhal
Işığını sevgiyle parlak asması muhal
Nasıl koşsun dörtnala? Tökezliyor küheylan!

O kurban olduğum oğul, henüz dört yaşa girince
Yağdırdı başıma felek karları, inceden ince
Goncasında açamadan, gülümü yele verince
Yaktı yüreğim yaktı oy, bu serimdeki acılar...

Asuman Soydan ATASAYAR
Dumanlı dağların zârı karınaymış karına oy...
Yavrusun yitiren kime kuzum diye sarına oy..

*

Dağlara çıkayım dağlar anlasın yaralı ben' i
Mecnun' dan betere döndüm, avcılar vuralı beni
Ceylanlarım ürker oldu, karalar saralı beni
Dumanlı dağların zârı karınaymış karına oy...

Güldürmeyin be adamı deli deli söyletmeyin!
Kazma kürek Çanakkale ruhu bende duruyor!

AÇILIMA

Evet, önce soyundunuz ve soydunuz hep birlikte

Andaçınız kalmış idi hukuk ile askerlikte...

Bana sorun bana bana, bekliyorum ben en dipte

Yaşama küstüm usandım , ben kendim kendimden
bezdim

Güldürmeyin be adamı deli deli söyletmeyin!

Binbir dert içinde diyar diyar gurbetleri gezdim
Gencecikten gideceğin düşünemez, bilemezdim
Yavrusun yitiren kime kuzum diye sarına oy...

Dili, dini ve bayrağı tartışmanın anlamı ne?
Deyin hele af mı çıktı asker-bebek katiline?
Yetti gayri, kulak verin memleketin sahibine!
Kazma kürek Çanakkale ruhu bende duruyor!

Refika DOĞAN

Mustafa CEYLAN

*

*

İsyan
HİÇLİK LİBASI

Helâldir her damla iç kana kana;
Bir silah bir kurşun yetişir bana.

Varlığımızdan tevbe ettik elhamdülillah.
Hiçliğin libasını giydik bin şükrülillah.

Ya mertlik isterim ya da bir edep,
Kusur kimin malı kimdedir acep.
Kanımda isyana ben isem sebep;
Helâldir her damla iç kana kana.

Kalbimiz hiçbir şeyi sevemez idi, taştı.
O’na aşkla o kalpten sevgi sonsuza taştı,
Kendimizden geçirtip sonsuzu kat kat aştı,
Varlığımızdan tevbe ettik elhamdülillah.
Hiçlik yükselmek imiş makamların aline,
Hiçlik sultanlık imiş Cemil’in iyaline,
Hiçlik ayine imiş Cemil’in cemaline,
Hiçliğin libasını giydik bin şükrülillah…

Düşerse ham meyve yazıktır daldan,
Hak önünde boynum incedir kıldan.
Bir kere tutulur bir kere saldan;
Bir silah bir kurşun yetişir bana.

Ali OSKAN

Osman ÖCAL
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GİR/YAN!
Ben yanayım yanana,
Sen de bana yan ana.
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

İsrail’e kulsunuz, bu zulme sessizseniz
İsrâ ile Aksa’ya, yürünür ses sizseniz.

ŞİİR TÜRÜ: YEDİVEREN
**************************************
1- Beyitlerle yazılan cinaslarla, nakışlanan bir şiir
türüdür.
2-Şematik yapısı şöyledir:

Seriverin ortaya yürekteki mangalı,
Ser’i verin Allah’a beşer onar manga’lı.
Sol yanımda ağrım var evlâdım asra kanar
Sol, yanımda al gülüm! Diken kanar el kanar.

(a) ............................(b)
(a-cinas) ....................(b-cinas)

Ak sinedir tutuşur bitmez onda ah-u zar
Aksinedir şu felek, yollar biter ah uzar…

*

Kimse sizin şahınız her biri bir gamzede
Kimsesizin gül olur gözyaşları gamze’de.

(c) .............................(d)
(c-cinas) ....................(d-cinas)

Mah; kumun hasretinde, açar mı selvi ra’na
Mahkûmun hanesinde, dolarmış sel virana

*
(e) .............................(f)
(e-cinas) ....................(f-cinas)

Misk insana ulaşsa bayram eder o göz’ler
Miskin sana dalaşsa iki gözün dost gözler.

3-Hece vezni ile yazılan 'yediveren' i şair dilerse
aruz vezni ile de(77, 65 veya başka ölçülerle)
yazabilir, cinasların tam cinas veya cinas-ı gayr-ı
tam (tam olmayan cinas) dan teşekkül edip
etmemesi şairin tercihine kalmıştır.

Susarsa cenkte yiğit Kevser yolun son ucu
Susarsa ehl-i vicdan, zillettir tek sonucu.
Ekrem YALBUZ

'Yediveren' nazım türünü GÜLCE'mize ve
şiirimize kazandıran Ekrem YALBUZ Hocamıza
teşekkür ederiz.
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UNUTMA

Ceylan Gözlü Karaca

“-Üstad Ekrem Yalbuz ‘un GİR/YAN başlıklı şiirine
naziredir.”

El demedim el gibi, bir yar sevdim karaca
El vermedi tutayım, ceylan gözlü karaca.

Kar ayazı geceler, ölüm kusar gündüzler
Karayazı silinir, gelir elbet, gün; düzler.

Yüzüyor her gün gece, köpüğünde biranın
Yüzü yor ey kalemim, varsa küçük bir anın.

Uyan! Sana derim bak, el ele ver de birleş
Uyansana kardeşim, kokar ortada bir leş!

İnci teni yorgun mu, hangi hallere düşmüş
İnciteni sor bir yol, kim hakikat kim düşmüş?

Sil ahını... Hakk'tır bu, onun başına dolar,
Silahını susturur, beş para etmez Dolar.

Gam sızım ağrı dağı, ya buzul tutar ya kar
Gamsızım deme sakın, bu dert seni de yakar.

Ok'u saplanır döşe, tahttan krallar düşer
Oku umut ile, aşk ile, çekilsin dü şer.

Şahidi ispatı var, yanağında çifte ben
Şah idi Gülşah idi, daldan düşen oldum ben.

Dikilsin ağzı çağın, îman ipliği beyaz
Dikilsin göğe Ezan, Bilâl yok, ağabey az

Dünyaya baki gibi, gün doldursa külaha
Dün yaya sürdü oku, çare midir kül aha?

Kanayan yüreğini duymaz âlem-i beşer
Kan, ayan-beyan işte, utanmıyor ki be şer!

Derya sonsuz bir âlem, sonsuz kere yun usum
Der ya işte bir gönül, ummanlarda yunusum.

Unutmayasın sakın, gökten yağan kurşunu
Unutma, yasın biter, tut saati, kur şunu!

Dileğimi yazarak, son mısraya dol âşık
Dil eğimi bilmez de, kalmaz zülfü dolaşık.

Devir geçer gene sen, yalnız kalırsın darda
Devir kara bahtını, zulüm var iktidarda.....

Osman ÖCAL

Mustafa CEYLAN
*

*

DÜŞEYAZDI

GÜL

Bey az ise bir yerde zafer elbet yakındır
Beyaz beyaz elinde ya bir kılıç ya kındır

Dalyalar açmıyor ki, gurbet oldu günahım,
Dal yalar tomurcuğu yerinir her gün ahım.
El ile yazmış yârim harman edip savurur,
El mehtabı neşeler, güneş uyansa vurur.
Kanattın yüreğimi harında yanacağım,
Kanattın uçururken, diyor dayanacağım.
Gözlerim gelsin diye, umutlarım kar ayaz,
Gözlerim kanlı gece, istemezsen kara yaz.
Bağlarım viraneymiş, hazan yeli er düşmüş,
Bağlarım hayalleri, uyandığım ham düşmüş
Kan sızısı bağrımda hasret kurşunu dolu,
Kansız ısı düşürür, hem kar yağar hem dolu.
Gül tutmazsa yanağın, gönlümü incitensin,
Gül gül Yediveren’im, doyumsuz inci tensin.
Kara bastın Vuslatî, bırak artık yâdeli,
Kara gözlüm dönmeyen, ya ahmaktır ya deli.

Dalda kuşlar öterken saray yap kara damı
Dalda et yüreğime dondurur kar adamı
Gücüne gider hasret gönül versen birine
Gücü ne bu hayatın biri ölüm biri ne
Kırklar içer badeyi gam doldurur içine
Kırklar isen yüreği dışı temiz içi ne
Al-yeşile bezenmiş ne getirir yaz bana
Al kalemi eline dertlerini yaz bana
Yaramaz diyemem ki bu aşk sana yarasın
Yaram az deme sakın baştan sona yarasın
Gül denince mecnuna Leyla’yı düşe yazdı
Gül dokundu bülbüle dalından düşeyazdı

Osman ÖCAL
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İsra/ile

DÜŞ/ÜNCE

Düşün İsrail, düşün taşın, birazda kaşın
Düş'ün kabusa dönsün, çürüsün gözün kaşın.

Yara sarmış o bülbül, gül bitmiş o yaradan
Yâr asarmış yiğidi, böyle yazmış Yaradan.
Kazandan müştekiyim, şu kabiri doğrusu
Kazandan kaçar oldu, deryalara doğru su.

Arpayı kara borsa yapmak kem soyunda var
Ar payı yoksulusun çünkü tüm soyun davar.

Dünyasında gün yanar, dalında gül üşürken
Dün yasında kim vardı? Cümle can gülüşürken.

Bit ki, zarar veremez gür ormana düşünce
Bitki türünü bozan bu asalak düşünce.

Kimyasında ruh yoksa çok çeker taht acısı
Kim yasında yaş döker? Mıh çakar tahtacısı.

Âlem içinde garip millettiler az'dılar
Alem altına girip, toplandılar azdılar.

Binaya denk sütunlar, gök kubbede mah yanar
Bin aya bedel tekbir, sanarsın her mahya nâr.

Onlar'ca tüm insanlar yolunacak kazdılar
On'larca bebek vurup toplu mezar kazdılar.

Gül dünya dedikleri, dar gelmiş bir tek Han’a
Güldün ya sen maziye, şimdi sokul kör han’a.

Yıkarlar tahtınızı, şehid var bir yaşında
Yıkarlar bebekleri, melekler göz yaşında.

Yol saçını surların, kubbe hasret desen’e!
Yol nerdendir burçlara, ah bir onu desene.
Sen inle koca tarih, yeniden gülistan bul
Seninle bahtiyarız, bahtınla gül İstanbul.

Kanadı gül yürekler, sabi şehidler için
Kanadı kef akbaba, köz dolsun murdar için.

Ekrem YALBUZ
*
ÖZLÜ DAMLALAR

Tekbir getirip düşen erler ancak Hur olur
Tek bir şehid yüzünden mümin ruhlar hür olur.

İz, inde başlayıp biterse yalı katta
İzinde pislik kokar, iğrendirir her katta

Bu sesi duyacaklar tekbir narası, arş'ın
Busesi Azrail'den, kefeni de bir arşın.

Bir er cesur olursa on bir ere bedeldir
Birer kere sıkılır, namert eli bed eldir

Ta biri kalana dek vuracak vicdansızlar
Tabiri caiz ise, taş olsa vicdan, sızlar.

Haz anı bahardadır gelince sar anları
Hazanını yaşarsın görünce saranları
Binince mazilere, duygu gezer derince
Bin ince hüzün yağar, özlemleri derince

Kalp şerefsiz yurtsuzdu geziyordu dün yaya
Kalp sahibi olanlar resti çeker dünyaya.

Yar başında durursan, harâp eder seni yar
Yâr yanında olmazsan yaban bilir seni yâr

Birer birer yıkıldı, iman yurdu kaleler
Bir er Talibi kaldı, o da boşa kal eler.

Karından çıkan sancı yansıyınca gözüne
Kârına göz dikerler, kir karışır gözüne

İhsan ERTEM

Desen çiziyor yaşlar, damla damla düşünce
Desen,”kalemi nerde?” Alır beni düşünce
Yazısını alnının, silinecek belleme
Yazı yaban görmeden, sen tarlanı belleme
Asuman Soydan ATASAYAR

.
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ:ÜÇGEN
*************************************
1-Şekil itibariyle ÜÇGEN'e benzediğinden bu ismi
almıştır. Azdan çoğa, çoktan aza doğru
hecelerden oluşan mısra yapısı vardır. Hece
veznimizde yeni bir şiir çeşididir.

GİTME KAL
Sen
Gelir
Gidersin,
Çiçeklenir
İçimdeki dal;
Gerçeğe döner düş,
Gerçeğe döner masal...
Kokun, nefesin, sesin
Odamı doldurur...
Tez biter zaman
Susar saat
Diyemem
Gitme
Kal! ...

2-Mısralardaki hece sayısı çok önemlidir. Mısra
kaç hecelikse, hece sayısını ihtiva eden satırda
yerini almaktadır.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Kal...
Canım,
Kal gülüm
Kal n'olursun,
Biraz daha kal...
Uzat ellerini
Öpeyim, koklayayım
Haydi sarıl boynuma
Bitsin yetimliğim
Ah bile demem
Çiçeğimi
Dalından
Kopar
Al...

veya bunun tersi olan;
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Hecelerden oluşan başlı başına bir kalıptır.
3-Şair dilerse, çok değişik şekiller ve dizilişlerde
de ÜÇGEN türü şiir yazabilir. Önemli olan, hece
sayısının artış ve eksilişindeki sıra sayısıdır.
İstenilen hece sayısı ile başlanılıp, istenilen hece
sayısına kadar üçgen uzatılabilir-kısaltılabilir, iki
ya da üç, dört üçgen taban tabana, ters veya
değişik şekillerde de bir araya getirilebilir.

Mustafa CEYLAN

4-Kafiye oluşumunda şair tamamen özgürdür.
Dilediği şekilde kafiye dokusunu oluşturabilir.
(Öneren Harun Yiğit)
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GÖNLÜME MİHMAN OL

DUR GİTME !

gafil gönlünü uyandır
uykunu düşlere sar
vaktimiz hazandır
bekletme ey yâr
rüyalardan
bir gece
çık da
gel

Bir
Tufan,
Gümbürtü…
Kopup gelen
Yüreğimizden...
Acılarımızı
Bala sürdük be gülüm…
Şimdi küsmüş gidiyorsun
İnanmam, inanamam asla
Hatırı yok mu geçen günlerin?
Hem ağladık, hem de güldük be gülüm!
Tel tel olduk, hep döküldük be gülüm!
Hüzün bulutunu göğe savur
Bırak çantayı otur şöyle
Kahven nasıl olsun söyle…
Hani çile kaymaktı?
Gelecekti bahar
Gül açacaktı…
N’oldu şimdi?
Dur gitme!
Gitme
Can! ..

eylül benim yalnız yanım
hüzün damarımda kan
anlat bana canım
dinle beni can
yanakların
bağımda
açan
gül
güzün rengidir ayrılık
hep seni hatırlatır
olursa gayrılık
hasret çoğaltır
ölüm gibi
sensizlik
gitme
kal

Harun YİĞİT
*
KAVGA

kim kalıcı köhne handa
bir garip seferiyiz
sevda erir canda
gönül eriyiz
sevdazede
gönlüme
mihman
ol

Kalk!
Yürü
Işığa
Uyanarak,
Uyandırarak,
Bu makûs talihi
Kökleriyle sarsarak.
Kanayarak, kanatarak
Ve köprüleri atarak
Sel olmanın zamanı!
Kırılır candalın
Kurur belki de…
Sen aldırma,
Dik başın
Göğe
Bak!

Mehmet ÖZDEMİR

Refika DOĞAN
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YÂR !
YAKARIŞ

Bir
Özlem
Yangını
Kavurur da
Yakar içimi.
Kül olur benimle
Savrulur tüm umutlar.
Karanlığımda saklı aşk;
Geçtiğim bütün yollar şavksız.
Kaldır artık, kaldır perdeni yâr!
Görün bana, saklama gözlerini....
Gülümseyerek sokul bana, al beni.
Kapılar âyan; gel artık, sensizlik ziyan.
Gözlerimdedir hüzün yağmurları yâr!
Aşımsın! Yokluğun tuzdur yarama.
Suyumsun! Hasretin kuraklığım.
Muhtaçlığım nan gibi sana.
Say akıp geçen zamanı,
Vuslatın hangi bahar.
Yüzün yeryüzümdür,
Gözün bulutlar.
Örtünürüm
Üstüme
Seni
Yâr!

Ey
İhsan
Sahibi,
Hiçbir şeye
Muhtaç olmayan,
Övgülere layık
Kuvvet kudretin şahı,
İşte avucumu açıp
Senin hacet kapına geldim!
Celali ulu, merhamet dolu,
Beni kapından boş çevirme,
Kudretine bakarken görür eyle,
Gözlerimi narınla yakma Ya Rap.
Dilimi habibin vasfı ile doğru söylet! ..
Muhabbet belasına kapıldım ben,
Sevgi derdine düştüm, acı bana,
İrade çöllerinde susadım.
Su ver içeyim, kana kana.
Ayrı bir zevk ayrı bir tat,
En büyük mutluluktur,
Yolunda susamak.
Hidayet eyle,
Şerefine erdir,
Doğruyu
Söylet,
Ya
Rap.
Amin! ..

Yusuf BOZAN
*
GÜLLERİN ŞAHI
Gör
Beni
Gör artık!
Senelerce
Sendin yandığım
Yüzünü görmeden
Sesini duymadan hem.
Bel bağlayarak aşkına
Çölde aradım izini
Güllerin şahı dedim
Senin için sevdim
Cümle çiçeği
Sana yanmak
Sevdanın
Şahı
Gör.

Ali GÖZÜTOK

Zübeyde GÖKBULUT
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sen gözdeki yaşımsın
aşkla huzuru mahşere
aynı tutkularla çıktığım
ışık saçan yol arkadaşımsın

Yol Arkadaşım
SEN
çok şey
kattın can
bilmelisin
hayallerime
yarınlarıma yar
süsledin düşlerimi
umutsuz umutlarımı
gölgende yürümek bile en
mutluluğuma bil sensin neden

Fatma KALKAN
*
Nura Üçgen Ağıdı
Yandım gül yangınında, dondum ayrılık
gecelerinde
Rüya kuşlarım yetim güftelerin hecelerinde..
Ağlayan kütüğe bel bel bakan nüfus cüzdanım
Altı delik sümerbank ayakkabım, şiirim
Geceyi beklerken sabah doğmalarında..
Cennete güz mevsimi ısmarladılar
Yarın ki resmimi yapan aynalar..
Girmeye görsün ömür treni
Taş örgülü ve taş yürekli
Kara tünel zamanlara
Yanarım da yanarım,
Kendi sıcağımdan
Ve dumanımdan
Boğulurum...
Nerdesin
Sonsuz
Nur?

SEN
benim
içimde
yüreğimde
gül bağlarımda
açan nadide gül
sevda pınarımda sel
özüm sevgi harmanımsın
sabah seherimde esen yel
uzandığımda tutunacak el
SEN
birde
zemheri
gecelerin
yanan ateşi
günümü süsleyen
sevginle can besleyen
günüme düşen merhabam
gönül sarayımın goncası
her gülüşüme dizilen inci

Dar kafese nasıl sığmış bu gökler?
Bir yer ki inişi zor, zor işte zor
Çıksan çıkılmaz, her tarafı yokuş
Ova, deli toynak arzularımda
Dağ, kanadı kırık yaralı bir kuş
İçinde doruk taşıyan dip benim
Kemiği sızlayan son garip benim
Terminalde emanet ofisi miyim hayret!
En sonunda anladım ben ki bana emânet..
Şaket beni, parçala, gel ey ölüm meleği!
İki yere teslimim: Ruhum göklere,Hakk'a
Ve günahkâr bedenim çılgın kara toprağa...

SEN
bana
mevladan
armağansın
dünlerde neşem
bir sevda masalı
oldun okudum seni
sevgimle nakış nakış
ilmek ilmek yüreğime
hasretimle dokudum seni

Nur
Gel yağ!
ve sende
Arkasından
Yağıver yağmur!
Bil halimi, anla!
En son bataklıktayım
Yükselmiş çamur çeneme
Ne olur, ne olursunuz ne!
El atın geçen senelerime!
Kalem, kâğıt, kudüm,ney ve güvercin
Niye öfke, niye nefret, niye bu kin?
Alın beni uçurumdan, çıkarın, çekin
Cümle şiirler dilsiz, kelimeler de ruhsuz
Aşkım sur'un üflenmesi, uçsuz bucaksız ova
Bilmezdim nefes alıp vermek dava içinde dava!
..

SEN
seven
sevilen
kıymet bilen
nazlı yarimsin
rabbimden emanet

Mustafa CEYLAN
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GÖZ
görmesini bilene...

ANADOLU’DA
Vakit
Tamamlar
Öyle böyle
Kimi bahtını
Kimi tahtın kurar
Kimi yurdun garibi
Kimi coşar deli gibi
Mümbit akan ırmaklarında
Oya dokuyan yaylalarında
Kavruk ananın yüreği aşkına…
Anadolu demişler onun adına
Laf anlamaz bu ayaz garipleri seçer?
Deli boran rüzgâr, çileli başlarda eser

Göz
Vardır,
Göz vardır...
Göz kimde, bil!
Göz göz içinde
Göz eylemeyi bil!
Gel dolana dolana,
Göz içinde söze gel!
Göz göz olup yanar,
Köz içinde öz..
Bulut içer
Demlenir,
Söner
Göz…

****
Deli boran rüzgâr, çileli başlarda eser
Laf anlamaz bu ayaz,garibleri seçer
Anadolu diyorlar onun adına
Kavruk ananın yüreği aşkına…
Oya dokuyan yaylalarında
Mümbit akan ırmaklarında
Kimi coşar deli gibi
Kimi yurdun garibi…
Kimi tahtın kurar
Kimi bahtını
Öyle böyle
Tamamlar
Vakit…

Refika DOĞAN

*
GEL
Sesin
Uzaktan
Uzaklardan
Çalar kapımı
Kesilir nefesim
Titrer elim ayağım
Gözlerimde yağmur başlar
Kirpiklerim öksüz kalır
Öldürürken hasretin
Adını korkarak
Zikreder şu dilim
Sensizliğimde
Saklayamam
Korkarım
Korkma
Gel…

****
Asuman Soydan ATASAYAR

*
Yine de Cansın
Bir
Ömür
Bir zehir,
Vardı zahir
Gülünde diken.
Söküp yüreğimi
Alıp gitti giderken.
Vurdu vurdu ki dağ taşa
Her yankısı ayrı bir girdap.
Her andı bir ok atımı yakın,
Gün mü doğar daha yaralı kuşa.
Ağarmaz tan, kızıllaşmaz ufuk.
Sen ulusun ey sevgi, ey aşk!
Yaratamazsın sil baştan;
Tövbe ki tövbe hâşâ.
Ey kendini bilmez,
Vurulup ölmez,
Tortu gönül!
Viransın,
Hamsın
Sen.
Sen, ey gülüm! Yine de cansın, ceylansın sen.
Yine de cansın, ceylansın sen.

Ali ALTINLI
*
Gül Fidesi
Dün
Güne
Gelince
Bitmek bilmez
G ü n ü n çilesi
Hüzün olup akar
Yerleşir yüreğine
Hesabı uzar geçmişin
Nedense gelmez gidesi
Oysa gün gül fidesi
Görünce güneşi
Açar pembe al
Dalında bal
Gün bugün
Günde
Kal

Osman ÖCAL

Hülya EKMEKCİ
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GEÇ

Gönül Sızım

Yaz
Bahar
Beklerken
Karakışa
Tutulmuşum ben
Aşkın yer etmiş ki
Atılmıyor gönülden
Yıllar hiç yıpratamadı
Sana olan aşkımı
Ömrün son deminde
Gelsen de olur
Gelmesen de
Kırgınım
Yorgun
Geç

Buz
Gibi
Kesildim
Nefes bile
Alamadım ki
Seni gördüğüm an
Damarımda durdu kan
Sancılandı tek yaram
Sevmek bana haram
Gönül sızıma
Senden sonra
Yıllarca
Bastım
Tuz
Kör
Olsun
Bakarsan
Demiştin ya
Bir başkasına
Bunca sene sonra
Söyle Allah aşkına
Neden çıktın karşıma?
Unutmuştu gözler
Sönmüştü közler
Bu gözlerle
Bak yine
Közler
Kor

Mevlüde DEMİR
*
Filistin
Kan
Ateş
Gözyaşı
Gök bulutlu
Yer simsiyahtı
Siperdi gövdemiz
Rüzgarlarla savrulduk
Gecenin aymazlığında
Bitmeyen umuttu parlayan
Aydınlığa varmak için
Yıldızlara tutunduk
El açtık mevlaya
Yoluna kurban
Önce babam
Şimdi ben
Oğlum
Sen

Gülten ERTÜRK
*
GEL AŞKA UÇ
Gel,
Etme,
Gönülsüz
Gidiyorsun
Bahçelerimden.
Soldurma gülümü.
Güldür yüzümü.
Hiç uğruna
Ömrümü
Yeme
Aşk.

Turan UFUKTAN
*
Gelseydin Sen
Gel
Yoksa
Ölürüm
Gelseydin sen
Vuslat anında
Olsaydı ölümüm
Ama gelmedinki sen
Yokluğunda öldüm
Bilmedin ki sen
Gözyaşımı
Görme
Sen

Gir,
Gönül
Kapımdan.
Ver, sesini,
Ver nefesini.
Çaresiz bir iz ol,
Düşür peşine.
Uçurtma ol
Üstümde.
Aşka
Uç.

Ömer ÖZTÜRK

Hasan BAŞDEMİR
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AY

AYRILIĞIMIN GÜFTESİ

Ay,
Ayyuk,
Ayyuka,
Ayyuka çıkar,
Ayyuka çıkar yürek
Ayyuka çıkar yürek iniltilerin.

Yok
Ben de
Adın bak
Sızılarım
Senden önceki
Attığım her adım
Yarası bol ömrümde
Derman olageldi bana
Meğer çok yükün varmış
Aldığım nefeste
Bir oh demeyle
Bu kafeste
İzin yok
Sözün
Yok!
Yok
Artık
İçime
Sızdırdığın
O kuşkuların
Dupduru zihnimde
Yarattığın o alev
Ve barınan halesinde
Sahte ışık kümesi
Umudun kör sesi
Sustu ve bitti
Aşk çilesi
Yoksun bak
Derdim
Yok
Yok
Ömür
Şarkımda
Senden bir es
Notaların hür
Anahtarın hapis
Çalmasın nağmelerin
Kapımda ve penceremde
Titremez hiç bir teli
Gönlümde sazının
Ayrılığımın
Son güftesi
Bu sana
Başka
Yok

Sür,
Sürgün,
Sürgünlerdesin,
Doruğunda duyguların;
Dökülür can hıraş hıçkırıklar,
Aşkın ateşiyle çatlamış dudaklarından.
Ay,
Ayca,
Ay evi
Ayça mısın?
Ayça mısın be
Ayça mısın be kadın?
Bir gece dinleneyim ne olur,
Işığında gecelerindeki mehtabın.
Gel,
Gel de,
De bir gün,
Gel de bir gün,
El sallama gel de;
Göz kırpma gülümse,
Gülümse ki mutluluğa ulaşsın,
Ve sevdanın anlaşılmaz çamuru,
Gelecektir, geldiğinde ona seninle bulaşsın.
Bil,
Bilmeli,
Bilmelisin,
Bilmelisin kapını
Çalan benim bu saatte,
Açarsan ölürüm sevincimden,
Bırak, yalnızlığımda kalayım öyle.
Ahmet İDRİSOĞLU
*
VATAN

Meltem ARAS

Bak
Dinle
Gidiyor
Elden vatan
Lanet edecek
Dur demezsen atan
O yiğitler nerede
Kalkacak yerinde yatan
Bak ta şu halinden utan
Mavi gözlüm gelemez
Hain besleniyor
Her gün yan gelip
Sesleniyor
Milletimi
Sorma hiç
Kusar
Kan! ...

*

Nermin TERZİ

156

GEL GÖNÜL

YAKARIŞ

Gel
Gönül
Seninle
Hasbi hale
Var mısın, söyle
Gidişin nereye
Gidiyor, bilir misin?
Yolun hâk mı emin misin.
Hayatın geçici hallerine,
Aldanmışsın sefil zevkine,
Dalmış yüzüyorsun tâ açıklara,
Kaptanı dümen pusulasız yatlara,
Hedefsiz hayat yaşanır mı şereflice?
Beyhude olma, gel hoppala delice.
Adam gibi adam ol, gönül sende!
Sevgi bağları kur sevgilerde.
Saygın olsun, âsaletinle,
Sözün geçsin taş gönüle.
Özün doğru aslın âr,
Gel sözüm de hâk var.
Ötede üzme,
Sen gel beri.
Pişmanlık
Duyma
Gel! ..

Ey
İhsan
Sahibi,
Hiçbir şeye
Muhtaç olmayan,
Övgülere layık
Kuvvet kudretin şahı,
İşte avucumu açıp
Senin hacet kapına geldim!
Celali ulu, merhamet dolu,
Beni kapından boş çevirme,
Kudretine bakarken görür eyle,
Gözlerimi narınla yakma Ya Rap.
Dilimi habibin vasfı ile doğru söylet! ..
Muhabbet belasına kapıldım ben,
Sevgi derdine düştüm, acı bana,
İrade çöllerinde susadım.
Su ver içeyim, kana kana.
Ayrı bir zevk ayrı bir tat,
En büyük mutluluktur,
Yolunda susamak.
Hidayet eyle,
Şerefine erdir,
Doğruyu
Söylet,
Ya
Rap.
Amin! ..

AYDIN SUYAK
BULA YÜZÜ HÜZNE

Ali GÖZÜTOK

gir
hüzne
incecik
kuruntuya
içinde ne var
görür mü elalem
avuçladım toprağı
bula yüzü hüzüne
avuçlayacaksan
soluğuna dek
duyacaksın
yağdıkça
hüzün
kar

*
Yanlış Yaptın
Ben
Birşey
Yapmadım
Hayallerin
O hayallerin
İkimizi yaktı
Bir ben bıkmadım senden
Dostların tamamen bıktı
Herşey para değildir
Kağıt parçasına
Yanlızca taptın
Seviyordum
Çok yanlış
Yaptın
Sen

saç
toka
tutturur
tutturgacı
kendi yaparsa
umudu almasın
temizlesin duayla
dudağının ucunda
dudağını bükme
her öpücükle
düzelirse
başına
öpüp
dur

Işıklı o leonlara sen
Adını yazdırmışsın
Gözün aydın olsun
Olmuş olanlar
Şöhret olmuş
Bitmişşin
Bende
Sen
Mevlüde DEMİR

Ozan EFE
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ:TOKMAK
******************************
1-Şairin kendisi veya yakınlarını-dostlarını
hicvedeceği bir ŞİİR çeşididir.

VE ÇINAR DEVRİLDİ
Sonbaharda bekliyorken sevgi yağmuru
Dolu yağdı, esip geçti karla fırtına.
Deli gönül boşboşuna atar son turu
Erteleyip umutları gelmez yarına...

2-Hece vezninin çok değişik ölçü-kalıpları bir
şiirin bünyesinde toplanmıştır. Batı edebiyatının
'sone' si ile bizim Halk edebiyatımızın 'koşma'
sının bir araya getirilmesi gibidir.
İstenirse her kuplenin son mısraı tamamen
bağımsız olabilir.

Yarına ey! Yarına hey! Gelmez yarına
Atın beni boz toprağın şom efkârına

...................Düşeceğim nasıl olsa dost'un nâr'ına...

3-Hece-ölçü ve kalıpları büyükten küçüğe vaya
küçükten büyüğe doğru da dizilebilr ve çok
değişik şekillerde TOKMAK türü şiirler
yazılabilir.

*
Dipsiz kuyularda puslu ay ışığı
Cangıl cungul kervan, yol dağa dolanmış.
Sanmayın bu yeni gelin ayrılığı
Bir yetim ıslığı dudağa ulanmış.

4-Dörtlüklerdeki kafiye yapısı şairin isteğine
bağlıdır.
5-Örnek bir TOKMAK NAZIM TÜRÜ'NÜN ŞEMASI
ŞÖYLEDİR.(Şair dilerse bunun tersini, değişik
ölçü ve kafiyelerle de yapabilir. Önemli olan,
hece-ölçü- kalıplarının artan ve azalan
dizilişlerinin, sıralanışının bozulmaması; daha
önemlisi, geleneksel şiirimizde tek bir ölçükalıpla başlayıp şiir bitimine kadar devam eden
sistem, burada, çeşitli ölçü ve kalıplar bir araya
getirilerek oluşturulmuş olmasıdır.) (Öneren
Mustafa Ceylan)
-(4+4+5=13
-(4+4+5=13
-(4+4+5=13
-(4+4+5=13

Hece)
Hece)
Hece)
Hece)

Gelmesin kabrime yakından yakınım
Üç beş şiir işte kalacak çıkınım
.....................Bire bin vermedi tarlada ekinim...
*
El gülüp oynarken yoğruldum dertle
Bir günden bir güne gülmedi yüzüm.
Sardım acıları sırta kementle
Davacı olurken gecem gündüzüm...

-a
-b
-a
-b

Alın sizin olsun neyim var ise
Giden insan ruhu, gitmez ki kese.
....................Üstünde ot biten ses vermez sese...

-(4+4+5=13 Hece) -b
-(4+4+5=13 Hece) -b
.........................(445=13 Hece) -b

*
Ne kavim kardeş, ne evlâd ıyâl
Yalandır hepsi, tek bana yalan.
Som altın düşler, zehirden hayâl
Gel gel! Demişti: Biraz oyalan...

*
-(66=12
-(66=12
-(66=12
-(66=12

Hece)
Hece)
Hece)
Hece)

-c
-d
-c
-d

Oyun bitti bak, zulüm yağıyor
Yağıyor da can, sanki boğuyor.
................Zikreden lâle boyun eğiyor...

-(66=12 Hece) -e
-(66=12 Hece) -e
.......................(66=12 Hece) -e
*
-(65=11
-(65=11
-(65=11
-(65=11

*
Yamuk tahta parmak parmak iz
Orman olur aslına dönse.
Orda burda parça parça biz
Anlamadım gitti nedense...

Hece) -f
Hece) -g
Hece) -f
hece) -g

-(65=11 Hece) -h
-(65=11 Hece) -h
.......................(85=11 Hece) -h

Susar Ceyhun, kurur da pınar
Giden atlı arzuyla yanar.
.............Ve devrilir yerlere çınar...

*

Mustafa CEYLAN
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Tut Ellerimden..

Dirilir Gülde Gülce Gelin
Yâr dedim yaradan yoluna serde
İblisin kolunda harap olmadım.
Riyâyı gözüme çekmedim perde,
Peçenin gizinde kaba dolmadım.

Bugün inan çok yalnızım, bugün isyankâr
Ruhum fena örselendi baba, derinden
Bu mahkeme salonları bana keder, ar
Göz şaşıyor, öz taşıyor; tut ellerimden…
-----Gördüğüm her yüzün elim öykülerinden
----------Ağıt dolu yürek yakan türkülerinden
-----------Çıkamadım, kalakaldım; tut ellerimden…

Sırtlanın ilinde Yunus'dur adım
Münâfık dilinde kılçıkdır tadım
....................Dost isen bir adım ben iki adım..

Betim benzim gitti bak, artıyor sızı
Karardı gözlerim eser yok ferimden
Mübaşir seslenir:” filancanın kızı…”
Ellerim üşüyor, tut! Tut ellerimden…
------Bilemedim ki ne bu, cevrimde dönen
-----------Kim ne ister bilmem ki alın terimden
--------------Sorgular, sualler savurdu yerimden…

Mânâ çıkını derin sözlerim
Aşa menzili kutbî dolana.
Noksanı olan dostu gizlerim
Alçak ayıbı yüze çalana.
Gönül kapının eşiği olur
Elest bezm-inin beşiği olur
......................Leylâ'ya yanan Mecnun'u olur.

Bak hâlâ duruyor çiçek kokusu
Sakındım beterin en beterinden
Avuç içlerimde saklı dokusu
Yaramı deşiyor; tut ellerimden…
------Yenemediğim bu talih elinden
-----------Kurtulamadığım şirret dilinden
--------------------Alâmet kaşıyor, kıyamet nerden…

Toprak döşeğim yastığım taş
Çile kuyusu akan terim.
Söner yıldızım dağılır baş
Hak'tan gelene düğün derim.
Elbet solacak ay yüz bir gün
Açılır yer gök karışır tin
.................Dirilir gülde gülce gelin..

Niye iyilik öğrettin baba
Dara da galip kimdir sahiden?
İyi kötüyü koysak bir kaba
Haddi aşıyor, tut ellerimden…
------Anlıyor musun beni yerinden
-----------Duyuyor musun ta ki serinden
--------------------Umut taşıyor, tut ellerimden…

Refika DOĞAN
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Mazide Dünler

BU MU SEVGİ ?

Resimlere baktım yine daldı gözlerim
Kaçardım hep evden annem beni arardı
Geçmişteki günlerimi nasıl özlerim
Babaannem saçlarımı okşar tarardı

Hani aşk’ın büyüsüydü, canlanan toprak,
Bir şarkıya benzer idi, her bir gülüşün,
Hani nerde o bal sızan, katmerli dudak,
Her dudağa, can verirdi senin öpüşün! ..

Bol paçalı pantolonlar nasıl bir tarzdı?
Radyo eski, televizyon siyah beyazdı
...........Yazlar güzel, kışlar çok sert buzlu ayazdı

Çehren eğri, yüzün asık, çatıldı kaşın,
Yoksa unuttun da göğe, erdi mi başın! ..
………Her dudağa, zehir sunmak mı yoksa işin?

Alın terindendi verilen emekler
Sohbetlerle konu komşu bilinirdi
Mangalda pişerdi güzelim yemekler
Övünçle, iştahla, zevkle yenilirdi

Sevgi yerine dert mi, doldu başında?
Gözlerin kin çanağı, kirpiklerin çit,
Damla damla kan var, sanki göz yaşında,
Bu yüzden mi? vermez oldu gönül geçit! ..

Hayvan sevgisiyle dolardı kucaklar
Okşamazdı kuşu kafeste çocuklar
.................Bir ayrı tüterdi sevgiyle ocaklar

Bak emeller hüsran, güze döndü bahar,
Ne oldu bir anda, hani o sadık yar!
…………..Bu aşk savaşında, yabancı el mi var! ..

Eski evimizse toprak kerpiçti
Maziye baktıkça beni anarlar
Şelale saçlarım zamanı içti
Gözümün önünde tüter pınarlar

Sam yeli mi girdi, içinde gezdi?
Onun ateşi mi, seni kavurdu!
Özünü mü ayak, altında ezdi? ..
Yoksa külünü mü, aldı savurdu?

Verdiğim meyveler tohuma geldi
Ilık ılık esen maziden yeldi
...............O eski günlerim nede güzeldi

Keşke hayal olsa, bunca gördüğüm!
Çözdükçe üst üste, geliyor düğüm,
…………Patlıyor beynimde, bir balyoz güm, güm!
..

Gözlerim şimdi melül bakarlar
Dünleri sefer tasına koydum
İçinde günler bakır kokarlar
Soludukça o maziye doydum

Evet insan bu, başka kim yapar! ..
Şan şöhretiyle, hem övünür,
Hem doğru yoldan, yalana sapar.
Hem kör şeytana, uyar dövünür.

Sağlıklıydık hep yataksa yünden
Kaç mevsim geçti bilmem üstünden
................Anılar kaldı hediye dünden

Her ne isen sen, çekil aradan,
Bendeki hayal, gerçek yaradan,
…………Şimdi uyandım, ben bu rüyadan! ..

Mevsiminde karlar yağardı
Bu zamanda her şey değişti
On beşinde saçlar ağardı
Sırtında yük boynunda işti

Ali GÖZÜTOK

Her şekilde bu hayat yürür
Tane tane bitiyor ömür
..............Yaradanım buna da şükür
Gülten ERTÜRK
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TUT ELİMDEN DOKUN BANA

GİT, HADİ GİT!

Ey bin asrı baştanbaşa dolduracak düşünce
Sevdim seni, sandıklara sakla sakla sar beni.
Firavunlar tahta çıktı, bayrak yere düşünce
Alev alev ocağında ateşinle kar beni.
.......Yalın kılıç korkulardan gel haydi çıkar beni
..........Bu korkular uçurumun dibine yıkar beni
......Ümidimi bağlamışım kurtar beni,yâr beni...

Elveda bile demeden çekip gittin ansızın
Bilmiyorum günahım ne idi, anlayamadım?
Yürekten seven insan, bu kadar olur mu zalim?
Cinayete kurban gittim sanki; ağlayamadım..
Kurudu ağzımda dilim, yükseldikçe gururun
Yaram kanadı bin yerden, tutup, bağlayamadım
Git, hadi git, kömür gözlüm bakma sakın ardına
..Kim bakmış ki sen bakasın sevenin feryâdına;
......Yolun açık olsun, dolsun ışıltıyla günlerin...

***
Kaçtım da kasırgadan kalbimi karartmadım
Limansın sığınacak,koştum hergün peşinden.
Parça parça yelkenim, kefen diye atmadım
Bir ışık bekliyorum,sevdalı güneşinden.
.......Alnımdaki yazıda silinmeyen adın var,
.Rüzgârlar senden gelir, güneşler senden doğar
...Umut sensin, çare sen; beni kurtar, beni yâr!

Dokunmadım tenine, kokunu hissetmedim
Garkoldum acılara, yürek dağlayamadım..
Düştüm aşkın ırmağına, yüzme nedir bilmezken
Sürüklendim durmadan, bir gün çağlayamadım.
Göstermelik tebessüm, canım-cicim demedim;
Süslenmiş söz gerekmiş, onu sağlayamadım..
....Git, hadi git, geceler, benim olsun geceler
..Taş, duvar, çelik, beton, kapansın pencereler;
.....Hasretin var şuramda, hasretin öyle derin...

Biliyorum yanlış yaptım, attığım taştan
Parçalandı kafamda hep geri dönen taş.
Mağlup çıktım hayat denen çirkef savaştan
Sapladıkça hançerleri dostla arkadaş
.......Senden başka dost bulamam,hepisi yalan
............Ayaklarım perişandır, dolan ha dolan
.........Tut elimden, sar sinene, dinlen, oyalan...

Ilık mı acep nefesin, söyle bileyim
Gördüm, gece saçların var, dalga dalgadır.
Düşmedi hiç yastığıma, saçından bir tel
O halde, söyle, yaptığın bu ne kavgadır?
Anlamsız bir çelişkidir kırılır ayna
Bu kadar basit midir, yıkılır hal-hatır?
...............Git, hadi git, sakın bakma geriye!
.........Bu kahrolası takvim, senden bana hediye
.......Yalancıymış, ezberlettin, zeytin gözlerin..

Zamanları yeni baştan çiziyorken
Beni de çiz, beni de çiz, çiz ne olur!
Muhasebem kaya gibi eziyorken,
Çocukların boncuğu yap diz ne olur!
.............Ey bin asrı yönetecek ışığım ey!
.............Ey insana son sevdalı âşığım ey!
.............Ey tohuma gizlenmiş sarmaşığım ey!
..

Neler yaşadık biz, neler gördük gülüm;
Değişmedi asla, mukaddes: Sevdadır..
Ağaran saçlara iyice bak, tanı
Bir değirmen taşı dönüyor yıllardır.
Sevdiysek yürekten, sustuysak sabırdan
Güldürmez goncası dostun; ağlatır...
...............Hüznümüzü kader saydık, yazı dedik
...........Düşü gerçek sandık, vuslatı bekledik..
..........Yüreklere çizdik resmini sözlerin...

Ey Sultanım, Ey Menzilim, ey Medet!
Aşkı ile atomların döndüğü
Her habbede, her kubbede tek gurbet
Bu gâribin uykuları böldüğü
..............İki cihan aşkın ile mutlu hey!
..............Dokunduğun her bir zerre kutlu hey!
................Dokun.. Sana geleyim, umutlu hey!
..

Mustafa CEYLAN
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Bir Tufansın Bin Fırtına Yüzbin Karayel
Bilir misin ayrılığın yakan korunu?
Hasretinle doldum taştım,oldum deli sel
Çağla da gör, mutluluğun gerçek sırrını?
Sana benzer gördüğüm yüz,tuttuğum her el.

Beş Tepsi Seksen Çap(TOKMAK)
Bugün Leyla’yı Kadir Gecesi,
Geride kaldı yirmi altı gün.
Son demindeyken yılın yücesi,
Yeni başladı, sanki daha dün.
*Bilene bayram bilene düğün,
*Yoğunca trafik kutlanır bugün;
*Ses verir sese dostane bir ün.

Öncesi yok,sonrası yok; sevdan taşkın sel.
Bir tufansın,bin fırtına,yüzbin karayel.
Özletmeden,söyletmeden çık ta hemen gel.
Bekler erguvanlar senli sabahları,
Günlerim kapkara.geceler zindandır.
Dönmese vuslata hasret baharları,
Ezberimde adın, bitmeyen duamdır.

Baklava istiyor bayramda usta;
‘U şeklinde olsun, altı-beş koşma.’
Geçse de gönülden börekle pasta,
Bir dostu dinlersen, haddini aşma.
*Bu nasıl arzudur bu nasıl coşma,
*Bu nasıl yarenlik sen olda şaşma;
*Yıkarak bendini kolaysa taşma.

Ha varsın ha yoksun bu dünya dönecek,
Yokluğun beni de birgün bitirecek.
İşte o gün ruhum,uzlete girecek.
Bilirsin, bilirsin hicranı, derdi,
Anlarsın sevgili ikbal ne demek?
Aşk değil aslında, zulmet kaderdi,
Hüzzamdı yanıp da sana seslenmek.

‘Ev yapımı olsun dolu dolu şerbet,
Süzülüp çataldan damlalar desin şap.
Sılaya döndürsün çekilmiyor gurbet,
Unutma ha aman bol cevizliden yap.’
*Yaparsa ecemiz bol bolamat kap kap,
*Yeterli gelir mi, beş tepsi seksen çap;
*Aman usta dikkat değildir derde hap.

Bu yüzden dökülür ilahi yaşlar;
Artık çatılmasın gönlümde kaşlar,
Her buhran sonunda inzivam başlar.

Bayramınız kutlu olsun kuşanınız al ipi,
Dostu dosta her götüren altından kanat.
Kısa günde her tabakta görürsen dibi,
Yapan elde bir maharet, vardır bir sanat.
*Sözlerime bir kulak ver deme ki bayat,
*Âleme ne, istersen tut ister tutma at;
*El içinde, eşin dostun üzülür, heyhat!

Yusuf BOZAN

*
Sana Hoşça kal…(Gülce/Tokmak)

Siz bakmayın yerine bir hortumu yukarı,
Doldurdukça boşalır şeker varsa hal bilmez.
Pür perişan edermiş her midenin çıkarı,
Anlamaz ki durumu bayram eder kal bilmez.
*Ayırt etmez renkleri tatlı bilmez bal bilmez,
*Ne çekerse kök çeker çiçek düşer dal bilmez;
*Doktor doktor gezdirir, tutar yatak sal bilmez.

Son istasyon son yolculuk, kalkıyor tren
Kalksa da ne çare, yine bir başınayım
Arzular mı yoksa sen mi değiştin birden
Bulutların ardındaki yıldızım ayım
.....Gönülde bir olak dedim: ses vermedin ki
.......Düğümleri çözek dedim: pas vermedin ki
.........Bu gidişin yönü duman sis, görmedin ki

Osman ÖCAL

Buz gibi yaşarken, baharı özledim
Sensiz gecelerim ayazdı, bilesin
Kardelendim açtım, umuda yaz dedim
Üzgünüm can üzgün, yalanmış hevesin
.....Sitemim var sensiz geçen yaz bahara
.......Razıydım kışlara senle, yokla vara
.........Dinlemedin gülüm, düşürdün hep zora
Çağırsan koşardım mor ötesinden
Kaçma, gel bu aşkın kıbleğahı ol
Son kere içseydim gül nefesinden
Demedim mi nazlım, gönlüm sana yol
.....Hep bana diyerek tut başından sal
.......Ne gönül bırak sen, ne tutacak dal
.........Son vedalar bana, sana hoşça kal
Refika DOĞAN
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ: SERBEST ZİNCİR
*****************************

TOHUM ve TOPRAK

1-Türk Halk Şiirinde 'zincirleme' veya 'zincirbent'
adıyla anılan ve bir tür 'koşma' olan şiir
türümüzün 'zincirleme tekniği' ni, özellikle
SERBEST ŞİİR' de uygulamak için bu şiir türünü
önerdik.

Sabahlar ıslaktı
Islaktı yer, gök
Göklerin çağrısı vardı
Vardı yokların arasında
Arasında geçmişle geleceğin
'Geleceğin günü bilirim' dedi
Dedi ya gülümsedi toprak...

Bize göre, serbest şiir tamamen kuralsız ve akla
gelenin yazıldığı, bir nesir parçasının makasla
rastgele kesilip alt alta dizildiği bir şiir türü
değildir.

Toprak mahzen, toprak ana karnı
Karnına sancı düşmüştü
Düşmüştü yazgısında bir tohum
Tohum, çekti besmeleyi derinden
Derinden derine, ulam ulam ulaştı haberler
Haberler muştuladı doğumu
'Doğu mu batı mı hiç önemli değil' dedi
Dedi ya demesine,kendi duydu ancak...

Serbest şiirin de, başta iç ahenk, ritm, uyum,
imge ve edebi sanatlarla da harmanlanması
gerekir.
Bu sebeple, Halk Şiirimizin 'zincirbet'ini serbest
şiirde kullanmak istedik.

Ancak, değildi zamanı şimdi
Şimdi, kabuğunu okşamalı kan tüküren
zamanın şimdi
Şimdi başka çare mi var? Hele dur!
'Dur! ' dedi ya, boşuna yankılandı sesi...

Özellikle, mısra zincirinde her mısranın son
kelimesi, takip eden mısranın ilk kelimesi olarak
kullanıldığından, dörtlüklerle oluşturulan Halk
Edebiyatımız şir tarihinde, bu tarz zincirlemenin
örnekleri azdır.

Sesi yırttı sessizliğin yüzünü
Yüzünü yırtarken tek bir tohum...
Tohum çıkardı boğum boğum filizini dışarı
'Dışarı soğuk yüzlü tankların palet uğultusunda'
diyemedi,
Diyemedi tohuma, dinletemedi söz
Söz, demeç demeç ıslaktı kandan,
Kandan çepeçevre her yan
'Yandım anam' dedi çılgın rüzgâra
Rüzgâra verdi umutlarını, şimdi n'olacak?

Serbest şiirimizde 'tekerrür' sanatıyla, vurgu ve
tonlamalarla zincir uygulaması başarılı olacaktır.
2-Ayrıca, Gülce Nazım türlerinin hepsinde
zincirbent uygulanabilir.

N'olacak umut, n'olacak sancı ve n'olacak ulam
ulam haberler
Haberler var haberlerin içinde
İçinde kılcal köklerini uzatıp dayanırken tohum
Tohum yazgısının sancısında kıvrandı filiz
Filiz direndi mevsimine, ama ne çare?
Çaresizce eğdi başını ağlayarak...

3-Mısra zinciri veya dörtlük zinciri tercihi şairin
kendisine kalmıştır. (Öneren Mustafa Ceylan)

Ağlayarak analar gitti toprağa
Toprağa düştü yavrular,
Yavrular Karabağ'da,Gazze'de...
Mustafa CEYLAN
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TÜKENDİ

Mahur Beste

Şarkılar yakıyor
Yakıyor sevdam
Sevdam sığmıyor
Sığmıyor adının tam yazılışı kağıda
Kağıda yazılmıyor güzelliğin

Ne zaman ki bir yıldız,
tüm yıldızlardan daha parlak görünse gözüme
Gözlerimin önüne bir sis perdesi çekilir,
hüznün kokusu siner gecelerime
Geceleri hiç sevmeyişim ondandır,
ondandır yüreğimin üşümesi dört mevsim
Mevsim çoktan son bahardır yar,
bu yüzden dalamayız sevdanın derinliğine

Güzelliğin saplıyor ay bakışını kalbime
Kalbime dolan ne varsa seninle
Seninle yeşeriyor gün
Gün anlamını kazanıyor
Kazanıyor kalbim günle seni
Seni sevmeyi öğreniyorum
Öğreniyorum saçlarını koklamayı
Koklamayı bir ömür boyu deli sevdanı

Derinliklerinde kaybolduğumuz lacivert gecelerin
kapılsak ta büyüsüne
Büyüsü sarıp, sarmalasa da ruhumuzu
mis kokulu bin bir çiçeğin
Çiçekler kaç mevsim dayanabilir ki
ipek kanatlı kelebeklerin hüzünlü ölümüne?

Sevdanı ararken nerede
Nerede aşk! nereye kadar koşalım desem
Desem ben tükendim
Tükendim seni sevmekten

Ölümüne sevmek olsaydı aşkın gerçeği,
bir şebnem için bülbül kıyarmıydı hiç gülüne?
Gül açar mıydı gülistanlar da,
olmasaydı toprağı, suyu, güneşi?

Sevmekten yorgunum
Yorgunum ellerin ellerimi tutmasın
Tutmasın bu gece yüreğimi
Yüreğimi saklasın gece senden
Senden ve zindan karası gözlerinden

Güneş böyle hevesle batarmıydı,
gün bitimlerinde beklemeseydi nazlı ece’si?
Ece’siydim hani kalbinin,
hani bendim ömrünün son hecesi?

Gözlerinden kaçabilsem
Kaçabilsem yüreğimden benliği öldürüp
Öldürüp duygularıma yaltaklık eden beni

Hece-hece tükeniyor, yoruluyor işte aşk,
Aşk’la terennüm edilemeden bitiyor,
bitiyor son mevsimin bu Mahur Bestesi..

Beni tanımıyorsan aldırma
Aldırma eflatun sancım bizi sorsa da
Sorsa da deki tükendi
Tükendi şarkılar

Meral ADAK

İbrahim İMER
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Benim Telaşım

Mahşerde Başını İndirme Derim

Bir bayram sabahı, her bayram sabahı
Sabahı sabırla, zor eden çocuklar vardı
Vardık yani bir zaman;
Zaman kış, yerde kar, çökse de boz duman.
Duman oldu aylar, bir bir eridi yıllar.

Adamlık mezata düşerse erde
Erde vicdan kalmaz, bitirir zaman
Zaman acımasız, yıkar bütün düşleri
Düşlere keyfiyet bindirme derim.

Yıllar, bir ömür arkadaşım, tükenen yaşım
Yaşlandıkça gördüğüm, benim telaşım.

Derim alışıp da, harman etme yalanı
Yalan kırk kapıyı kapar, haberin olsun
Olmaz kurtuluşun, jurnala yatmışsa heves
Hevesin kursağında besler yılanı
Yılanı sefayla sindirme derim.

Telaşım, meydanlar nahoş, meydanlar boş
Boşalmış yürek ambarları velhasıl
Velhasıl, heyecan yok, sevinç yok
Yok, meydanda tan ile toplanan artık
Artık ne boyalı şeker atan, ne kapış kapış tutan
Tutup tutup boğmuş yıllar.

Derim ki yüzüne; kazancın haral
Harala bastığın, çekilmeyen bir illet
İlletsin iblisten aldıysan madalya, ruhsat
Ruhsatı göster de tanısın millet
Milleti fişleme asılsız sözle
Sözü sükutla gemle, kandırma derim.

Yıllar, bir ömür arkadaşım, tükenen yaşım
Yaşlandıkça gördüğüm, benim telaşım.
Telaşım, meydanda ne çerçi, ne sergide kök
sakız
Sakız gibi sünse de; kopmuş zaman, kopmuş
töre…
Töresiz kaldı yavrular, analar, babalar
Babanın verdiği bir kuru harçlık, ya anne? !
Anamı hatırlarım hep, her bayram
Bayramın ilk günüydü, gitti bir buse
konduramadan
Konmuyor yanağına kim bilir kaç çocuğun
Çocuklar yetim, çocuklar öksüz;
Öksüz kaldı bayramlar; var kutlayın siz.

Demem o ki; laf üretip verdiğinde üstüne
Sormuyor mu sana; ‘Niçin, niye, kastı ne’?
Ne diyorsun sahi, çömez değilsin elbet
Elbet soğulmadı ya, koskoca yalan gölü
Gölü çeksen ayaza, yeşerir açar gülün
Gülü bırakıp, oynama her telde cambaz misali
Misali ganidir, utanıp başını döndürme derim.

Osman ÖCAL
*
BENİM GİBİ

Osman ÖCAL

Derler ki; ‘Yalancının mumu yatsıda söner’
Söner sönmesine de, tekrar yanmasa
Yanarsa benliğindendir, telafisi mahşere
Mahşerde başını indirme derim.

Sende benim gibi,
Benim gibi düşünüyor musun?
Düşünüyor musun? Her gece! ..
Her gece yatağa girince.
Girince konuşuyor musun? Kendince! ..
Kendince içinden geldiği gibi,
Geldiği gibi, hayaller kuruyor musun?
Kuruyor musun sessizce,
Sessizce, geleceğe dair sen de?
Sen de uykusuz kalıyor musun?
Kalıyor musun, benim gibi?
Benim gibi her gece,
Her gece sonunda, uyuya kalıyor musun?
Kalıyor musun öylece?
Öylece tıpkı benim gibi,
Benim gibi her gece.
Ali GÖZÜTOK
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Hayat Hızla Akıp Gider
Sandığın gibi tozpembe değil ki hayat
Hayat zarafetin kadar ince, gözyaşın kadar ağır
Ağır romanların çıkmaz sokaklarında kalanlar
Kalanlar hani bir köşe başında siner de
Sinip hani bekler ya gülüm, üşümüş haliyle
Haliyle perişan, avuntusuyla hayata tutunan

Benim Telaşım
Bir bayram sabahı, her bayram sabahı
Sabahı sabırla, zor eden çocuklar vardı
Vardık yani bir zaman;
Zaman kış, yerde kar, çökse de boz duman.
Duman oldu aylar, bir bir eridi yıllar.

Tutundukları hayallerdir sadece gerçeklerden uzak

Uzak sevdaların uzaklaşan buluşmalarında
Buluştuğunu elele tutuştuğunu kurarsın ya
Kurarsın ancak gerçekte acıdır hayat

Yıllar, bir ömür arkadaşım, tükenen yaşım
Yaşlandıkça gördüğüm, benim telaşım.

Hayat, su misali hızla akıp gider ya
Giden gençliğindir, içi dolmamış yılların
Yıllara meydan okuyan kahverengi saçların
Saçların, ahhh. O sevdiğim hilal gibi kaşların
Kaşlarının arasında şimdi çizgiler oluştu bak
Bak kendini göremediğin aynalara

Telaşım, meydanlar nahoş, meydanlar boş
Boşalmış yürek ambarları velhasıl
Velhasıl, heyecan yok, sevinç yok
Yok, meydanda tan ile toplanan artık
Artık ne boyalı şeker atan, ne kapış kapış tutan
Tutup tutup boğmuş yıllar.

Aynaların yansıtmadığı bahar, dönüşmeden hazana
Hazan mevsimi olmazsa olmazıdır hızla solanların

Yıllar, bir ömür arkadaşım, tükenen yaşım
Yaşlandıkça gördüğüm, benim telaşım.

Solan renginde gördüğüm hasretimsin sevdam
Sevdama hırçınlığım, bu sessizce haykırışım

Telaşım, meydanda ne çerçi, ne sergide kök sakız
Sakız gibi sünse de; kopmuş zaman, kopmuş töre…

Haykırışımda kesik kesik, sonu gelmiş çırpınışım
Çırpınışım, sonsuzluğa sürsün dediğim beraberliğe
Beraberliğimizde, başka sonsuzluğa sürsün atını
yalnızlık

Töresiz kaldı yavrular, analar, babalar
Babanın verdiği bir kuru harçlık, ya anne? !
Anamı hatırlarım hep, her bayram
Bayramın ilk günüydü, gitti bir buse
konduramadan
Konmuyor yanağına kim bilir kaç çocuğun
Çocuklar yetim, çocuklar öksüz;
Öksüz kaldı bayramlar; var kutlayın siz.

Yalnızlık alın yazısı olmadan, bahtsızlık olmadan
Olmadan çık karanlık sokaklardan, çık ağır
romanlardan
Romanların acıyla dolması beklenen yıllarından
Yıllarımız, yollarımız kaybolmadan buluşsun
Buluşsun hayata dair umutlarımız
Umutlarımız okunacak öykü tadında

Osman ÖCAL

Turan UFUKTAN
*
AYRILIK
Ayrılık acı
Acı bile ne kelime
Kelimeler kifayetsiz kalıyor
Kalıyor ki yaşadıklarımı
Yaşadıklarımı nerden bileceksin ki sen
Sen anlasaydın zaten! ben
Ben bu kadar kahrolmazdım
Kahrolmazdım,yıkılmazdım. ayakta durduğuma
bakma
Bakma bana öyle ne olur
Ne olur du yanımda olsaydın
Olsaydın kolumda,alsaydın yerini başımda
Başımda dolanan belaları def etseydin
Etseydin,beni mutlu ne olurdu
Ne olurdu yani
Yani el ele,kol kola,omuz omuza
Omuzuma binen yükü alsaydın
Alsaydın kollarına
Kollarına sarsaydın
Sarsaydın ne olurdu
Olurdu ama olmadı
Olmadı çok yazık!
Yazık şu ömrüme
Ömrüm heba oldu yazık! .....

Nermin TERZİ
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GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ:GÜLİSTAN
****************************
1-Aruz ve Hece vezninin bir şiirde bir araya
gelerek BULUŞMASI olup, geleneksel DİVAN
EDEBİYATIMIZDAKİ GAZEL'in yepyeni bir
formatla ele alınıp, yeni bir terkip oluşturulmuştur.
Bu yeni gazel türünün adı: GÜLİSTAN'dır.

GÜLİSTAN
-IŞair dostum, umutsuzluk uzaklaşsın gönüllerden
Kalem coşsun, bizim gülden doğan elbet; gülistandır.
Susuz kalmış pınar, gök gözlerin, yağmur gözetlerse
Yüreklerden, bulutlardan sağan elbet; gülistandır.
Açar gülcem, güneşlerden ışık toplar sevinçiyle
Şiirlerden seçip bir gün, yığan elbet; gülistandır.
Yürek derler kaînattan büyük, fındık kadar yüktür
Bilirsin can, Yunuslaştır, sığan elbet; gülistandır.

2-Şematik yapısı hece ile yazılmış HAN
DUVARLARI şiirinin ARUZ-HECE
BULUŞMASI'nda şekillenmesidir diyebiliriz.
(Öneren Mustafa Ceylan)
Yapısı şöyledir:

Gümüş sözler di susmaz, duygu destandır tutulmaz ki
Semâlardan, doruklardan yağan elbet; gülistandır.
Beşikteyken gülümser bak, henüz doğmuş bebektir
o;
Eğilmezmiş, o başlardan eğen elbet; gülistandır.

......................................(a) Aruzla yazılmış Gazel
beyitleri
......................................(b)

Çıkar, yorgun yokuşlardan tutar ilham dalından hem
Buse dersen, bulutlardan değen elbet; gülistandır.
Seven herkes,bu yıldızdan ışık alsın güzelleşsin
Horuldarmış karanlıklar, boğan elbet; gülistandır.

......................................©
......................................(b)

-IISaat on üç: Gülistandan gelir en ulvi ses; dinle!
Yiğit şâir sesîdir, sen de duy, yan ağla derdinle..

......................................(d)
......................................(b)

Kulak ver, çınlıyor; kalbinde goncâlar açar; dinle!
Huzur çağlar, barış destan olur bir anda kalbinle...

.......................................(e)
.......................................(b)

Sazın bağrında tellerden mübârek sevda var; dinle
Onu duysan, güzellikler tutarsın hep, kemendinle
Ozan Osman Öcal derler, duman olmuş, yanar dinle
İşit, ilham alırsın bak, yaşarsın sen de sevginle:

.......................................(f)
.......................................(b)
............................Hece vezinli kıta veya kuple

'En büyük arzum idi seni haktan dileğim,
Gamzeler düşmüş yere nazar mı var meleğim?
Ömrümün iksirisin sen gül ki ben güleyim.
……….Güldüğünde yüzünde narçiçeği açmalı,
……….Dokunan seher yeli kokusunu saçmalı.'
O mahzun bakışların yakışmıyor gözüne,
Hangi can dayanır ki sevdiğinde hüzün’e?
Yüreğinden dökülüp gül damlasın yüzüne.
……….Güldüğünde yüzünde narçiçeği açmalı,
……….Çiçekler arasında kelebekler uçmalı.'(*)
-IIISaat ondört: Kırılsın ayna, düşsün yelkovan birden
Zaman gitsin başımdan, kırlaşan saçlarda cümbüş var
Umut eksem, yürek yangınlarım âlevlenir birden
Yazan yazmış, kader derler; geçip gitmez yalan yıllar
Ozan susmaz ki, derdim dağların üstünde dert sanki
Sazından, yer ve gökler dillenir, çatlar sabır ve nar
Büyük aşkın çiçeklenmiş avâzından yanar teller
Gülistandan açar güller gülün tartar, alır kantar:
'Çöllerin ortasından zemzem gibi akardın,
Ağustosta gönlüme yağan bembeyaz kardın,
Zemheride kor gibi dokununca yakardın.
……….Güldüğünde yüzünde narçiçeği açmalı,
……….Bala susamış bu can nektarını içmeli.'
Alev alsın aşkımız bulutlarla ıslansın,
Büyüsün sürgünleri yıldızlara yaslansın,
Sevdamızın izine her mevsimde rastlansın.
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……….Güldüğünde yüzünde narçiçeği açmalı,
……….Bakıp yıldız falına nazar senden kaçmalı.' (*)

NİHAN

-IV-

(Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün)

Nihan gelmez isen yüreğim üşür
Geç gelen bahara günah sorulur
Vuslatsız sevdayı kuşlar bölüşür
Işıksız geceye sabah sorulur

(*) Gülce edebi akım öncülerinden şair Osman ÖCAL
Kardeşime ait 'ALEV ALSIN AŞKIMIZ' başlıklı şiiridir.

Dalda al gül dilde destan ol Nihan
Gül yüzünden bir tutam al Nihan

Saat on beş: Gülistandan sesin gelsin gülüm artık
Senindir söylenen destan, senindir çığrılan türkü..

Mustafa CEYLAN

Tut elimden yakma kurban olduğum
Gitme benden alma canım kal Nihan

*

Bestesin sen şarkısın sen ey peri
Yandı gönlüm ayrılıktan gel Nihan
Gökyüzünden damla düşmez gönlüme
Gözlerimden aksa kanlar sil Nihan

Sönüklerden Tutuştur
Beyhude tükenmesin ışıktan od yetiştir
Vuslat ışısın bugün sönüklerden tutuştur

İnci-mercan ab-ı hayat gözlerin
Derde düştüm sende derman bil Nihan

Bin mum yaksa yanan mum
Ne kaybeder be oğlum
Bu aşkla gözünü yum
Şart hamle insanlığa

Nihan gülüşünden hicran düşürür
Güneşin geceye ağdığı zaman
Yılanlar ağzından mercan düşürür
Seherin kuşları sağdığı zaman

Bağlarda bırakmadan bakımsız,sersefil,yoz
Bülbül gelecek yarın çiçek ek, gül yetiştir

Mehmet ÖZDEMİR
BEYİTLER: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Tepsı olunca gönül
Akar yürüdüğü yol
Cihan şumuldur bu gül
Sun cümle ınsanlığa,
Duygun ile gark olup hedeften kalma gafil
Balçık gibi yutmasın ümitsizlik bitiştir..
Ara eksik,yitiği
Cana getir bitiği
En güzel en etiği
Tamamla İnsanlığa
Sentez yolu sevgiden geçendir karlı yolcu
Volkanları emzirir o sönmez bir ateştir
Adanırım huzursa
Budanırım özürse
Kıtmiriyim hazırsa
Bu demle insanlığa
Ozan SENTEZİ
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YÂRDAN GEÇTİM
Yüzü mehtaptı inandım boşuna
Rüya gerçekti uyandım boşuna

KANDIR SUYUM NAN AŞLARIM
Bitmez kahır, sancım büyür, hüzzam kanatsız kuşlarım;
Bilmez gönül, çağlar yürek dinmez gözümden yaşlarım.

Yârsız dünya kara zindan
Aşk bendesi tutsak yürek
Gönül denen sarayından
En onulmaz yerden geçtim

Özlem yürür, isyan yürür kalbimde her gün her gece;

Sırrımla hicranlar büyür, efsunludur yaz kışlarım.
Bir yazgıdır, aşklar hüzündür, tinde kordur özleyiş

Dokunur bülbüle vuslat dikeni
Vefasız dilbere kandım boşuna

Aklımda kül yangınlarım; çatlar, çatılmaz kaşlarım.

“Zulüm eder düşün “çıkar mı? ” kalpten;
Huzur veren sesin “uzak mı? ” hepten,
Kapanmadan gözüm melûl sebepten,
Bir kez daha görmek isterim seni.”

Son bedenler ele düştü
Zafer tadar dilim benim
Yel savurdu kale düştü
İlk gedikte surdan geçtim

Aydır; güneşten şavk alır, aydınlatırken çehremi.

Bakarım gülşene gülden alı yok
Çıra oldum yine yandım boşuna

Çehrem görülmez yol olur; kandır suyum, nan, aşlarım.

Ayrıl canan, sıyrıl karanlık sisli kibrinden; bırak!

Yanar kerem küldür ateş
Can yakıcı sevda dilde
Gurup vakti güldür ateş
En yakıcı nardan geçtim

Ses ver, geçer aylar; yakar gün, közde hüzzam haşlarım.

“Bırak da mevsimin yazımda kalsın;
Adın mızrabımda sazımda kalsın,
Tadın güzelliğin tuzumda kalsın,
Güller gibi dermek isterim seni.”

Duyamaz derdimi feryat ederim
Sevecektir beni sandım boşuna

Yusuf BOZAN

Dert çoğalır bitmez çile
Gam çökertir yüreğimi
Durduramaz ölüm bile
Bir yâr için serden geçtim
Aramam Leyla’yı ah yâr diyerek
Beraber ismini andım boşuna
Güle şebnem düştüğü an
Bulut bulut göğe ağdım
Sitem yüklü dağlarından
O vefasız yardan geçtim
Mehmet ÖZDEMİR
Beyitler: Fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lün
Dörtlükler: 4+4=8’li hece ölçüsü
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Âlemlerin Rabbi Rabbim, Sana dönük canibimiz.
Akıl, kalp ve ruhla Sana şevkimiz mutlaktır elbet.
Ve mutlak şükürle bizi aziz eyle habibimiz,
Sonsuz ve daim olarak bizi hep kendine celbet…

(Aşk-ı İlahi -44) Ruhu Sonsuz Ruha Açtım
Şu özüm bir çöle dönmüş, yüreğim aşka susarken.
Özü eştim, ab-ı aşkın menabî bir kuyu açtım.

fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün

Aradım, her yeri gezdim, nice yollar arasından
Senelerdir kapatılmış Sana vuslat yolu açtım.

Ali OSKAN

Geçecek hiç kapı yokken şu gönülden visalim çün.
Manasından giriverdim duvarından kapı açtım.

*
Medet Senden Ya Rabbi !

Seni ismin ile andım, seneler zikr ile kandım.
Sana varmaktı duam hep bu günahkâr eli açtım.

Saygıdeğer kardeşim, Sayın; Osman Öcal’ a dostlukla…

O firak ah, ne yaman bir, cana derttir, ruha kasvet.
Bu büyük derdimi ancak, Sana yalnız, Sana açtım.

Keder sarmış ki serden, geliş, bilmem ki nerden
zulüm oynar peşimden; medet senden ya rabbi…

Sana hasret ederekten, kora döndüm yanarak ben,
Kara bir sevdaya daldım, yeni aşk mevsimi açtım.

Baharsız kış mıyım ben, çilem yâr, eş miyim ben?
Belim bükmüş buruk ten; medet senden ya rabbi…

Kora döndüm, nara döndüm, narı yaktım, nura döndüm.
Kara nurdandı nurum, ak ederek rengini açtım.

Ayazdan bâde içtim, içip benden de geçtim
dilim lal, kalbi seçtim; medet senden ya rabbi…

Kara bir kasvet içinde dönerken ben yana yana,
Çekti, aldı nur cemalin kalbetti kalbimi sana.
İçtim aşkın şarabını, içtim hem de kana kana,
Ta ezelden ve ebede vacip etti aşkı bana.

Uçurmazken kanatlar, değilmiş güç, sıfatlar
telim ak, ayna çatlar; medet senden ya rabbi…

Ne serüvenler yaşattı, o aşk bin yıllık günlerde.
Asumanlarda gezindim, arşta, ferşte hem misalde.
Vecdin zirvelerindeydim biteviye o günlerde,
Ezeli gördüm ebedde, ebedi gördüm ezelde.

Yosun örtüldü üstüm, çarem yok; baht’a küstüm
elim sevginle açtım; medet senden ya rabbi…
Bakındım sağa sola, sapmışım çıkmaz yola
dedim: “bu nedir bu ne, de refika’m, hayrola”
kaldırıp başım göğe, sığındığımsın hâlâ
o mübarek kolların dolat boynuma yâ rab…

II.
Beni aştım, teni deldim, varı serdim, yoka geçtim.
Seni buldum, Sana geldim baki güller gibi açtım.
Sana hayran fani gözler göremez hayli zamandır
Bu sebepten ki körelmiş, göremez gözleri açtım.

Ufuk âyan, açan sen, ışık, temkin saçan sen
velim, ihsan, lütuf sen, medet senden ya rabbi…

Beni açtım, bene girdim ta özümden Seni gördüm,
Sana kalbimde daiman, ebedan bir yuva açtım.

Refika DOĞAN

Ve marifet ve muhabbet ve de aşkımdı anahtar,
O anahtarla ebedden nice mahfuz kapı açtım.

mefâ’îlün / fe’ûlün / mefâ’îlün / fe’ûlün

Nar-ı aşkın ile her lüb yanaraktan nura döner.
Baki aşkın lübü yaksın diyerek kalbimi açtım.
Baki sevgin, baki aşkın ruha sonsuz gıda eyler.
Beni sevmen ile doydum, baki yar sevgine açtım.
Usumun arşını aştım, enemin ferşini geçtim.
Ruhumun var ruhu, buldum, onu yalnız Sana açtım.
Açınca ruhun ruhunu, belirdi cemal-i nurun,
Yansıdı tüm varlığıma, içerimi tenvir etti.
Gönlümde kaynağı oldu, bitmeyecek bir sürurun.
Beni kendine çekerek müştakane teshir etti.
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HEY BÜLBÜL

Gülistan Vermeden Himmet

Muzdaripken indirirsin, kanlı yaşlar oy bülbül,
Derde derman bulmadın sen, anlıyorum hey bülbül.
…..Zulmetinden yandı gönlüm, sökmüyor artık şafak,
…Ufkumuzdan yükselen ses, yüreğimden duy bülbül.

Yanarken dertli bir mecnun; su, çölden savrulan rüzgâr
Bulunmaz her yürek sargın; sazından çalmayan bilmez.
Neyinden mey sunanlardan, figan kalkar boğar hasret
Kapanmaz başlanan gergef; gönülden bulmayan bilmez.

“Ağla bülbül, yan ey bülbül! Avâzın gökleri sarsın
Kara, soğuk gecedeyiz; ben ağlarım, sen susarsın
Hazan yürür bahçelerde, kan damlatır gonca bir gül
Dert taşıyor Kızılırmak; sen de taşı, kıvran, bükül! ”**

Bakın bir yol nasıl düşmüş, yiğit gönlün kelâmından
Kanar dağlarda bir Ferhat; yaşından dolmayan bilmez.
‘Umutlarla açılmış saracakken kollarım
Bir haberle kurudu birer birer dallarım
Hayallerle yaşarken kapandı hep yollarım
Şu gözlerim yollara dönüp dönüp bakıyor.’

…..Gazze, Irak.. Bak, Kabar’dan yükselirken avazlar,
….Kanlarından aktı zulmet, ağla bülbül vay bülbül.
Bağ bozulmuş tarumarken, bahçıvandan ses çıkmaz,
Seyre dalmış cümle alem, adlarını say bülbül.

Hayallerden kopan düşler, şaşarken beklenen gelmez
Durulmaz sevda yalnızlık, zorundan kalmayan bilmez.

…..Kapkaranlık gönlü artık, taş kesilmiş gafiller,
…..Hürriyetten söz ederken, bunca zulmet ney bülbül.
“Bitmedi umudum, bitmez; mor ufuklar benim daha,
Sen de yitirme umudu, az kaldı güzel sabaha.
Susma bülbül, susma bülbül! Avâzın gökleri sarsın.

Akan yaşlar yağan çığlık, vurulmuş bağra har toplar
Kızıl kaynar da her volkan, derinden dalmayan bilmez.

Kara, soğuk gecedeyiz; ben ağlarım, sen susarsın”**
…..Gözü görmez kör sanırsın, ızdıraptır tüm bunlar,
…..Açmadan gül kadri olmaz, anla artık hey bülbül.

‘Sensizlik bir sel gibi dinmez gözümden yaşlar
Benim dünyam yıkıldı başıma yağdı taşlar
Gönül yangın yerinde çevirmiş kor ateşler
Özlemin kor ateşi alev alev yakıyor.’

** Mustafa Ceylan (M. Akif’in bülbül’üne yazdığı
şiirden hece.)

Nasıl yakmaz ki aşk candan, kurulmuşsan yeter postu
Başından yükselir dağlar, gönüldür salmayan bilmez.

Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / Fâ i lün

Varıp dergâha yaslarsın, helal dersin başım dünden
Duyan ceylansa ses vermez, kederden yılmayan bilmez.

Ali GÖZÜTOK

‘Bilsem ki geleceksin etmem mi canı feda
Kimim var ki şurada senden başka dünyada
Yaşananlar bir düş mü kalsın desem rüyada
Hasretin öyle zor ki buram buram kokuyor.’

*

‘İçimde bir sıkıntı terk edip de gitmiyor
Yalnızlık kâbus oldu artık resmin yetmiyor

Yırtık pırtık hayaller oda yama tutmuyor
Gel de dinsin gözlerim çisil çisil akıyor.’
Bu kulvar tüm koşanlardan, bedel bekler kalem kesmez
Gülistan vermeden himmet, çekersin solmayan bilmez.

Osman ÖCAL
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Güzeller Güzeli
Yakın Bir Işık

O güzel gözlerine baktım da beni yaktın
Sevdalı bir kul oldum bil güzeller güzeli

Uçamazsın kanat değil ki kasın
Basamaklar teker teker çıkılır
Maratondur bu yol peşin bilesin
Kısa menzilliler çabuk dökülür

Aklımdan çıkmaz oldu o bahar gülüşlerin
Tatlı bir huzur doldum bil güzeller güzeli

Tanı kendini
Devir bendini
Her an hatırla
Hakka andını

Gönlüme geçti sözün sevdiğim iki gözüm
Seninle dertler sildim bil güzeller güzeli

Öze özden bu açlığın besini
Dem'e varsın ko gönlünün tasını
Adımından duyur karar sesini
Temelinden çürük göçer,yıkılır

Gelmesin acı keder etmesin bizi heder
Sonunda huzur buldum bil güzeller güzeli
Seninle biz yan yana geceyle yıldız gibi
Mutlu düşlere daldım bil güzeller güzeli

Haydi ileri
Gönül neferi
Ehli davanın
Akmalı teri

Yıllarca hep aradım görmedim senin gibi
Kırılmış mutsuz kuldum bil güzeller güzeli

Ne zamandır hüzün ve gam ağıdım
Gözümüzden yeşil içer çiğidim
Dirilişten haber getir yiğidim
Size destan,koşuk,deyiş yakılır

Bilmedim mutluluğu öylesi geçti günler
Kederle her gün soldum bil güzeller güzeli

Yakın bir ışık
Gelsin öbür şık
çözüm bekliyor
Nice dolaşık

Dokundun bahar geldi sarıldın gönül şendi
Sevinçten akan seldim bil güzeller güzeli
Özlenen günler geldi gönlüme sevinç verdi
Umutsuz kırgın gönle menekşe güller serdi
Kalmadı hiç dünlerin kederli acı derdi
Koştum da sana geldim bil güzeller güzeli

Ozan SENTEZİ

Sevip de sevilmekmiş yaşamın tadı tuzu
Yaşayıp öğrenmekmiş senle güneşin kızı
Gelmesin hüzün keder ayırmasınlar bizi
Dertliydim senle güldüm bil güzeller güzeli
Hasretmiş gönül sana yaşayıp öyle bildim
Küskünken şu hayata sarılıp şimdi güldüm
Ömrümün kalanını uğruna alıp geldim
Mutluluk sende bildim bil güzeller güzeli
Abdullah RAMAZAN
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KARLI PARK

YAĞMUR KASÎDESİ

Ben hep şiire yazdım ne yaptım ve ne gördüm
Tenkit ya da bir tecrübe, gerçek, yani gördüm…

Yalın ayak başı çıplak, yağar sokakta yağmur
Keder, elemdi ve arşın yayında oktu yağmur.

Çabucak mı ağır mı bilmem zaman nasıl geçer
Geçer günler iç içe, bir kir atı rahvan geçer.

Ne zaman yağmur yağsa
Gizlenir hıçkırıklar
Ağzı yok, dili yoksa

Aklımda esen yelleri bir durdura bilsem
Aşksız döne dursam diyemezdim tini gördüm…

Şelâlenin sesi ırmak yüzünde arş’ı sayıklar
Vurunca yarlara taşlar döver köpükte yağmur.

Şiirler bin ömre yetmez, şair karışık karışık
Karakış gecelerde, sanki kar ışık, kar ışık
Düşer kelebek gibi, oynar şık ka rı şık ka rı şık.

Betonda kuşlar ötmez
Taş oldu gül İstanbul
Damlada hayal bitmez

Bir gün çıkacaktır illa bu cânım, vücudumdan

Tıkır tıkır gezinir penceremde sanrı bülbül
Teker teker kuru buğday toplamakta yağmur.

Geç, er, ne fark eder ki geçen bellekte huy geçer

Heyhat nede gâm, ben hayatın fevkini gördüm…

Keremler küle döndü, iflah olmaz gâm zedeler

Cihanda sonsuz dev ki
Ne versen yer karanlık
Gizemle büyür şevki

Han apartman neylesin, yâr yüzünde, gamzedeler
Yürekteki binayı, deprem değil gâm zedeler…
Makberdeki çıksın da desin ey deli oğlan
Ben toprağa gömdükçe çıkan tek seni gördüm.

Sesimle aks’i sedâ gökyüzünde aynı çığlık
Bu yıldırımla parıldar, yanar ışıkta yağmur.

Bu kış parklar bembeyaz, efkârla tam ters düşünce

Şairin ömrü ağıt
Sırtında eski bir çul
Yegâne dostu kâğıt

Kara basıp ağladı tombalak çocuk düşünce
Bir banka oturmuşum, aklımda derin düşünce…
Köksal yine, has bel kaza, bahtın yaverindir
Hodkâm ola kerpiç dize tahtını gördüm.

Şarap akar kaleminden ya gül yazar yahut al
Divân’i aşk ile sızmış bu pak varakta yağmur.
peşinde çöl bıraktı
Susuzdu,açtı kıtlık
Gösünde kin birikti

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün
Köksal KIRLIOĞLU

Çizikleriyle kurak toprağın yüzünde metruk
Elin açıp dua bekler ilâhi kaşıkta yağmur.
Çocukça düşlerinden
Bir nefes aldı son kez
Dağların başlarından
Hayal’i köprü kuşak etti aklı fikri mümtaz
Şahit o seyr’i nü zûl gizli Yeddi renkte yağmur.
Ağladı mı yara dan
Dökülen kan dı sanma
Ağladı mı yaradan
Görünmeyen mavi gözler çözülmeyen muamma
O taht’ı ilah gözü, nîmet akar katılmakta yağmur.

Başına taçlar koysa
Boynuna taksa gevher
Alemin şânı buysa
Şudur öğüt sana Köksal, yürekte varsa cevher
Naçiz biraz ama makbul o katrecikte yağmur.
Mefâilün feilâtün Mefâilün faûlün
Köksal KIRLIOĞLU

173

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ: BAHÇE
****************************

Yâr ile Hasbihâl
Kaç asır geçti, kaç mevsim bilemiyorum
İstesem de yâr, sana gelemiyorum....
Gül diyorsun,asla gülemiyorum...
Rüzgâr getiriyor gül kokunu,
Alaca bahar nefesini...

1-Bu nazım türü, GÜLCE Nazım türlerinin
hepsini ya da birden fazla türü bünyesinde
bulundurandır.
2-Nazım türlerinin şiir içinde konuyla
bütünleşen bir tarzda yer alması tamamen
şairin insiyatifine ve şiirin akışına
bırakılmıştır.(Öneren Yusuf BOZAN’dır.)

Seni arıyorum seni
Yoksun işte yalnızım
Hasretin işkence
Hasretin ölüm...
Söyle çabuk!
Nerdesin?
Nerde
Can? ...
Kovanım yağmada can pazarında
Düşman çıktı dostlar,rezil, rüsvayım.
Umutlar şom ufkun son nazarında
Bulut barış diyor,bense kavgayım.
...............Kavgayım bir tanem inan kavgayım
.....................Kendi kendim ile küsülü kaldım
..........................Pas tutmuş çağın kilidi,
açamıyorum
.............................Açsam da bahtımdan
kaçamıyorum....
Bahtımın değirmeni, döner ha, döner, döner
İner buğday tanesi, ezilerek aşağı.
Dudağı suskuncadır, yüreğinde zelzele
'Gel hele sevdiceğim, gel! ..'diyorsun boşuna...
..................Söyle nasıl geleyim, yollar var
kıvrım kıvrım? !
....................Yol içinde yollar var, iç içe, hep
dolaşık...
........................Yasemenleri alıp götürdün,
bakışınla;
...........................Balkonuma sarılmış zehirli
bir sarmaşık...
Can
Nerde,
Nerdesin?
Çabuk söyle!
Ölüm: Hasretin...
İşkence: Gurbetin
Yalnızım işte yoksun
Seni arıyorum seni! ..
Nefesini alaca bahar,
Gül kokunu rüzgâr getiriyor...
Gülemiyorum asla, 'gül' diyorsun
Gelemiyorum sana, istesem de yâr
Bilemiyorum kaç mevsim geçti, kaç asır...
....................Kapımın önünde rüzgâr dolaşır...
Mustafa CEYLAN
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Rüyâlarım hep seni, hep seni arzuluyor
Usulcacık giriver, beynime gözlerimden.
Ezele ve ebede kapılar aşk soluyor
Uğrunda divaneyim, gitme gündüzlerimden
*
Yaratıldı âlemler, aşkınla yaratıldı
Ne mutlu seni gören o gözlere ne mutlu.
Mahşerde sancağının sığınıp gölgesine
Kutlu bir yolcu olsak, öylesine kutlu…
…Ne de güzel olurdu köprüden rahat geçmek
…Susayınca avcundan zemzem suyunu içmek,
……….Vuslatın tırpanıyla zalim gurbeti biçmek
……….Bize huzur verirdi, olurduk umutlu…
Karanice gözüm var, o güzelim hırkanda,
Sana âşık milyonlar duruyor bak arkanda,
Bastığın yerden çıkan sular göğe çıkanda
Salkım saçak gezer, gök yüzünde bulutlu…
……….Diyorsun ki bizlere “Alemlere rahmetim,
Muhammed ül Emin’im, hem Mustafa, Ahmet’im
Sevdim, ben sizi sevdim, boşa gönderilmedim
……….Hudutsuz sevdayız, kim demiş ki hudutlu?

O,İNSAN,SÖZ,HİKMET
Aynagöz bir suretin raksına tutulmuşum
Elimde kum saati, başımdan düşer külâh.
Duru suyun içinde sanki unutulmuşum,
Havuzuma bir çocuk taş atıyor her sabah.
Halka halka sularda hayat denen seyrangâh
Bir Dünya ki sinema, sahnesini kurmuşum
Kâh tozunu alırım, oyuncu olurum kâh.
Kurşun sıksam nefsime bana dönmüyor silâh
Bir hücreden fırlayıp takvime savrulmuşum
Çarkı döndürmek için, çekiyorum Bismillâh…
Çekiyorum ya,
…..Döne döne, yana yana…
…….Hayır! Hayır!
………Sen beni çekiyorsun, ben sana koşuyorum
……….Bend’olmuşum zincirine
…………Kaçıncı halkayım?
…………..İşte onu bilmiyorum…

*
Diyordun ki:
“Sözün en hayırlısı, kısa özlü olandır.”
*
Dili hapset şu dili ağızdaki zindana!
Dudak fermuarın bozulmasın dikkat et!
Tutmuyorsa f(i) renler, çekil kenara park et!
*
Güneş portakalını semadan
….Koparıp da verseler;
……Deseler: Bu senindir.
…….Bil ki bu köhne dünya
……..Dipten bucağa fânidir.
………Geleceğe izin olsun
Gül iklimine yürü, seni bekler yelkovan
“Hidayet kevseri taşsın avuçlarından
Ve
Başka avuçları doldursun”
……Tebessüm et, ettir,
……..Gülümse, gülümsettir
………..Saatlere bakmaya yüzün olsun…
Yüzün olsun en çılgın aynalarda
Gözün olsun karınca ayaklarında
Bal yapan arıların kovanlarında
Unutma balözün olsun…
….Bölünme fırka fırka
……Bir bölen asla olma
……..Bütünleştir sevgileri ırmak eyle
………Yıkansın kirliler çağıldayan suyunda…

Rastlıyorum yollarda seni gören gözlere
Sarılıp öpüyorum seni sevdiler diye.
*
Düşmüşüm yollarına, yolunda dolaşığım
Gül kokan, ışıklanmış rüzgârlara aşığım
Bu yorgun bedenimi göklerde uçak eyle
Aşkınla doldur kalbi, köz ateş ocak eyle
Farksızım bir yetimden, çağır da kucak eyle
Düşmüşüm yollarına, yolunda dolaşığım.
Sevdanla çiçeklenen gönlümdeki mevsimden
Tenini, nefesini hatırlatan isimden
Kokun gelir baharın gizlendiği resimden
Gül kokan, ışıklanmış rüzgârlara aşığım.
Kaç asır diyorsun ki:
“…Beni gören
…..Yahut beni göreni görmüş olanı gören
…….Bahtiyârdır…”
İşte düş ikliminde sonsuz bir uykudayım,
Gecenin bir yerinde tutuver ellerimden,
Bu sanki uyku değil, derince kuyudayım
Düşmüşüm en dibine, ter akar her yerimden
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*
Ezanları taşıyan
Elektron olsam
Bayram ederdi bayram
İçimle dışım.
……Görürdün sende beni
…………….Can arkadaşım..
…………………Dönerdi ilk bahara
……………………Şu karlı kışım
……………………..Nasıl da değişirdi
……………………….Nasıl,
…………………………….Bakışım?
…………………………….Duruşum
………………………………Gülüşüm…
Aşkımın türküsünü söyler hep;
Günde beş kez çağıl çağıl akarak
Sonsuzluğun koynunda
Kıvranıp bükülüşüm…

Gözünde
uçsun istemiyorsa
öfkem yele karşıdır
deniz köpüğe dursa
sonsuzluğa çarşıdır
bir
iki
üç derken
hüzne daldım
perişan halde
ülkede ağlayan
gülenden fazla mıdır
yalpalayan adımlar
yola alabilse
geriye özler
geride dur
geriye
gersin
gel
diyemedikten sonra
neye yarar gözünde
uçurum çiçeğine
uzandı kaldı ellerimiz

Alnımdaki pırıltı senden
Topuğumdan çıkan ses
Parmaklarımın çizdiği atomlar
Gül kokar seni düşündüğümde
Getirir, seni bana getirir
Diz çöküşüm,
Yüz sürüşüm…

dağların dumanında
gizemin gümanında
çiçekler zamanında
şarkı söyler arşıdır*

Mustafa CEYLAN

nereden bulaştım derde
oturup kalacağım yerde
aklım kaldı
eski kitapçının tozlu gözünde
nereden geldi sise
dön aynı körce ise
altın doludur kese
hüznünde branşıdır
anasız babasız
sahipsiz çocukların gözünde
bir zavallı mıydın sen
hadi söyle
ozan efem uykuma
gözünde döker kuma
bitince bu okuma
kalan hüzün marşıdır
nice günlerin ardında
geriye kalan bir avuç anı
süreminde yaprak dökümü
yaş kalmamış gözünde
Ozan EFE
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(Aşk-ı İlahi -43) “Ey Aziz”

Bilemezdim...

Elden gitse, dert edecek hanım yok.
Dilden düşse, fark edecek şanım yok.
Tenden geçse, sarf edecek canım yok.
Sensin bende görünen, asıl Kadir olan yâr.

Bilemezdim ki
Karşıma çıktığın gün
Yol ayrımıyla
Kaderimi sil baştan
Yazacağını!
Kehribar bakışında
..............yüreğim, ıslak...

Seni anmış kani diller edeban aynı bülbül,
Seni görmüş fani gözler ebedan ayn-ı bir gül,
Seni sevmiş gani kalpler nazenin ayn-ı nurdur.

Şimdi aşk mı bu?
Hem yerde hem gökteyim
Kalbim dolaşık!
Hem bende hem sendeyim
Aklım karışık!
Seninle her yerdeyim
...................benliğim ıslak...

Baksın nefsim baksın, hasretten baksın.
Baksın, hasret geçsin, aşk kalbim yaksın.
Yaksın, yansın nardan, kalbim nur taksın.
Taksın gönlüm sonsuz esmandan, aksın.
Aksın gönlüm aksın, meşkinden kansın.
Kansın, hem hal olsun, hep ismin ansın.
Ansın binler dilden, meşkinden çıksın.
Çıksın, gezsin yetmiş bin âlem aşsın.

Yaslandığım dağ,
Asırlık çınarım hey!
Çimlenen tohum,
Yeşeren toprağım hey!
Dolu başağım,
Bereket harmanım hey!
Son çiğ damlası,
Hercai kelebeğim
..................kanadım ıslak...

Aşsın da yürüsün.
Yürüsün ki; varmak için sınırsız şükre.
Sınırsız şükre ulaşıp, onunla olsun muhatap,
Senin; “Ey aziz” hitabına.
Azizsin Sen bizleri de aziz eyle Ey Aziz!
Aziz eyle ki olalım hepimiz habibullah.
Habibullahla oluruz bütün âleme habip

./.

Heceli zincir:
mef'ûlün / mef'ûlün / mef'ûlün / fa'il

Senli tramvaylara biniyorum, ışıklı
Işıklı huzmedeki her görüntü desenli
Desen ki, görünmeyen görüntüde kim saklı?
Saklı gönüllere hep yağarmış kar, o denli...
.......................................şimdi sırası değil karın
......................................................ipi boranın…
............sevdinse sende eğil, salkım saçak gibi
...................................................................sar!
......................................sar gönlünü saranı, sar!
............................................ten ıslak, ıpıslak...

Ali OSKAN

Refika DOĞAN

Aşkın canda hal oluben narım var.
Şevkin kalpte şükr edinen garım var.
Gönlüm gözde perde delen nurum var.
Sensin ben’deki özde, asıl Aziz olan yâr…
Üçtuğ:
fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
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ATEŞ ÜŞÜR BUZ YANAR

Sevgiye
Aşka
Baz

Yeryüzü zindan olur feryat eder âsuman
Sayrılığın vaktinde ateş üşür buz yanar
Geceler sabah bilmez gündüzü kaplar duman
Yüreğim hançerlenir dudağımda söz kanar

Yaz
Dedi
Kaleme
Deli gönül
Sevdayı aşkı
Kara dünde ayaz
Atide umut var
Yürü ya abdal
Dosta doğru
Ki yürek
Alsın
Haz

“Bir bulut kaynar” da yar diyarından
Yağmur olur
Boran olur
Ah olur derinden derinden
Sızı düşürür yüreğe
El yetmezken dil susar
Yer oynar yerinden
Can firaklı can biçare
İki elim koynumda ciğerim pare pare
El açıp Yaradan’a dilenirim bir çare
Nazar mı değdi ey yar kaşların karasına
Hasretin tuz ektirir kasavet yarasına
Dağlar dayanmaz oldu gönlümün narasına
İki elim koynumda ciğerim pare pare

Beş vakit dua ile dilerim ki gülesin
Yazdığın her mısrada sana olsun gül esin
Acundaki çiçekler ay yüzünü kıskanır
Menendi yok kokunla goncaya sin güle sin
……….Yüreğin diz çöktürür zirveye yağan kara
……….Gönlüne uğramasın matemin rengi kara
Kapında şifa buldu dünün mirası yara
Dervişin huzur ile gidecek sonsuz Yar’a.

Başıma karlar yağdı aleve durdu özüm
Mahşeri bir debiyle çağlıyor iki gözüm
Yüreğim vaveylada büküle kaldı dizim
El açıp Yaradan’a dilenirim bir çare
Şemsettin DERVİŞOĞLU

*

Şemsettin DERVİŞOĞLU

Huzur Limanım
Ey zulmeti bitirip şemse yol veren tanım
Cemalini tarife uymaz ki hiçbir tanım
…Gecemin mehtabısın, sabah doğan güneşim
……….Yadında yaşanırsa zindan olur gün eşim
Bakışın ışıl ışıl kaşların keman güzel
Öyle bir sevdasın ki hasretin bile güzel
……….Bütün benliğim ile ey can senden yanayım
……….Sevdana sırt dönersem ateşlerde yanayım
Örüldükçe başıma özlem denen bu ağlar
Gönlümün çığlığından kâmilen cihan ağlar
…Yürek çölüm hasrettir yağmur yüklü busene
……….Ektiğin aşk nüvesi başak versin bu sene
Şiirime can suyu kafiyemde cinassın
Aşkının mahkûmuyum ferman yaz da cin assın
Yaz
Geldi
Seninle
Isındı yâr
Gönül iklimim
Fırtınalar dindi
Huzur limanında
Demir atalım
Yarın için
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Hasretinden Vurgun Yedim

YÜREĞİ ÇÖL EYLEMEK YAKIŞIR MI İNSANA?

Ne kara tren ne postacı
Ne güvercin uçar
Ne bir duman yükselir
Ulak yol şaşırmış habersizim
De hele canyüreğim
De hele gönül sensiz neyler
Başımda sevda yeli
Yüreğimde har
Yol gözler iki gözüm
Umut ki canandan muştu var

Güneş gülüyor diye uyandı börtü böcek
Yeşil gözlü güzeller kaldırdı peçesini
Belli ki kara kışın saltanatı bitecek
Nihayet bülbül güle duyuracak sesini
Ak benekli kuzular yaylalara yayılır
Çayır, çimen şenlenir çitmesinden, sesinden
Her güzellik ok vurur uyu/yanım ayılır
Arşa çıkar kokular rüzgârın nefesinden
Ey!
Canım
İçinde
Candan öte
Hüküm süren Yâr!
Mest etmek mi işin
Ustaya, fırçasına?
Kıskanmaz mı kara kışın?

Nerdesin sevdiğim de hele nerde
Beis mi türedi olduğun yerde
Başını kaldırıp bir selam ver de
Gönül dağlarımda duman kürünsün
Mevsim bahar olup güle bürünsün
Bas tetiğe
Yankılansın gönül yamacımda
Kör kurşunun sesi
Vurulsun şakağından
Tükensin özlemin nefesi
Alev alev yansın
Vuslat meşalesi
Aman el aman
Yakıp geçmesin zaman

Ey benim gönlüm alıp dilimi susturanım!
Aşkı tazelendikçe, gözümü kusturanım!
Ey soğukta donduran, sıcakta eritenim!
Sus, ey aciz kalemim, eri ey, eri tenim!
Bir sıcak merhabaya selâm dururken nebat
Nasıl hayran bırakmaz gören gözü bu sanat?

Yokluğunda dünya hüzne boyanır
Gırtlağa dek kör bir bıçak dayanır
Gaipte kalmana can mı dayanır
Arala perdeyi cismin görünsün
Mevsim bahar olup güle bürünsün

O sıcak tebessüm ki kaldırır uykusundan
İnsan denen canlının zoru ne ki usundan?
Gözümüzün önünde canlanır da cümle can
Can suyu gerekmez mi yüreğine ey insan?

Özlemi taşırken martı kanadı
Fikir isyan etti kalbim kanadı
Kim dayana kim dayana
Bu hasrete kim dayana
Razı mısın türkü gözlüm
Deli gönlüm odda yana

(İ) çimdeki feryadı yoksa duyuracak ses
Ya, (N) eden duruyorum yaşayan ölüye eş
Bir yüreği (S) arsacak yoksa etkili nefes?
Bir âdem bir (Â) deme ne zaman olur kardeş?
Gül inler, bülbül inler (N) eydi bu ah/a heves?

Yükü özlem olan gemi maynasın
Derviş dergâhında sabır kaynasın
Gonca cümbüş edip dallar oynasın
Çile sürüm sürüm yerde sürünsün
Mevsim bahar olup güle bürünsün

Yine seyir,
Yine aşk,
Yine tutuldu nutkum.
Aklım asılı kaldı kanadında kelebek
Yediveren misali gökkuşağına inat
Nevruzun ortasından yere düştü bir bebek
Yepyeni hayatlarla şekillendi kâinat

Şemsettin DERVİŞOĞLU

Bekle, az daha bekle, sen ey göçmen kuşları!
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Sana da davet gelir, ben gibi sürmez yasın
Gözümün ortasında durur mezar taşları
Söyle, bu can gönlünce, söyle nasıl yaşasın?

Alıç Ağacının Türküsü
I
Kırık kışın ardı sıra gidişim
Sırtımda gam
Can evimde vurgun…

Sen ey, ayaklarına koca evren sunulan!
Ruhundan ruh üflenip yâr yerine konulan
Sen gönül evlerinin en inatçı talibi
Sen ey beşeriyetin en mahiri, galibi
Mademki bezetildi canının her zerresi
Olmayı denedin mi bir marazın çaresi
Sen, yaratılmışlığın farkında olamayanım
Sen ki o cömert eli bulmamış, bulmayanım
Demezler mi insana “ arayan er geç bulur”
Demezler mi aşk için sarp kayalar yol olur
“Nerde tükettin ömrü? ” diyen olmaz mı sana?
Yüreği çöl eylemek yakışır mı insana?

Kıvrım, kıvrım kıvrandıran doğumsuz sancım
Güzelliğe gebe olmadı, baharı doğurmadı…
Gün kara bulutlara çoktan girmiş
Saymaya yıldız yok, ısınmaya güneş
Ay, benim olmayan adsız geceye vurulmuş
Ben sensizliğe eş…
Nedir bu mavilerin küskünlüğü, düşmanlığı ışığın
nedir
Hep kepenkler inmiş…
Bu zulüm bana... bu tükeniş…
……………………Gök kubbeye el açmış
……………………Tükenmeyi dilerken yüreğim
……………………Kuru dalda filiz gördü gözlerim
……………………Ya rab, bende yeşerebilirim!

Zübeyde GÖKBULUT
*
BEYAZ
…..Ben beyaza hayranım,
…..Beyaz temiz, beyaz saf,
…..Beyaz arı! ...
…..Bak nasıl da boyuyor,
…..Baharda bozkırları

……………Bahar gençlik gibiyse baharı neyleyim
……………………Çam ağaçlarını sevdim
……………Her mevsim genç kalmayı öğreneyim.
Hey çocuklar koşun…
Güller açsın dudak kıvrımlarınız
Kaybolsun uçuklarınız
Gri yazgılılara bahar getirdi ak çiçekli alıç
Değin beyazına, yeşiline, kızılına…
Buruk tat dillerinize tanıdık

Beyaz can, beyaz canan, güler erik dalında,
Karda kışta tozutur, söyler hasret türküsü,
Şeref iffet namustur, destan yazar alında,
Beyaz dostluk çağrısı, barıştırır her küsü.
Gece zifirinde son, güneş ışığında öz,
Ak saçlarda olgunluk, gönüllerde gören göz,
Her sabahta bir umut, gergefte sevda dokur.
Işık ışık yayılır, siyaha meydan okur.

Kudret kınasının kutsallığıyla
Kızıl meyvesinden sürün ellere.

(B) eyaz bulutta serin, yağmurda karda arık,
R(E) nk cümbüşünde hoppa, birazcıkta şımarık.
Ba(Y) ram gününde sevinç, neşe bayram yerinde,
Şaf(A) ğında günaydın, günaydın göz ferinde,
Beya(Z) her zaman güzel, son evin mermerinde.

Baharların en güzeli yürekte son tat
Ezbersiz yürek dalgalarım
Acemi at
Yılların suskunluğuna inat
Yıkıp duvarları sonsuzluğa koşuyorum…

Beyaz oyada sabır, kahkaha papatyada,
Beyaz pamukta ılık, sedefte nurdan oda.
Mahyalarda bir dua, mabette huzurdan iz.
Beyaz ana sütünde, Meryemde daha temiz.

Yaşamı sevda edip ardı sıra koştuğum
Yeşilin büyüsüne aldanıp ta coştuğum
Hayra yorduğum düşle sol yanına düştüğüm
Olmasan düşlerimde, bahtsız ömrü neylerim.

Ali GÖZÜTOK

İçerim kan ağlasın, ben türkünü söylerim
Olduğun günden beri, karayı ak eylerim
Ak çiçeğim uzaktan göz kırptı, el sallandı
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yarıştı.

Bir merhaba can oldu, yüreğimde dallandı
Tattıkça meyvesini damağımda ballandı
İçerim kan ağlasın, ben türkünü söylerim.

Bir
Yürek
Söküldü
Kafesinden.
Vahşi kurtuldu
Şer efendisinden,
Kölelik kisvesinden.
Vahşi bir an düşününce
Tiksindi cüssesinden,
Ürktü kendisinden.
İçi burkuldu,
Nefesinden,
Döküldü,
Eyvah
Vah.

Yeşil yaprak arasında, al küpeli Alıç’ım
Damarımda kan oldun, bahara başlangıcım
Vuslatta titrediğim, sen sevdada olgaçım
Olduğun günden beri, karayı ak eylerim.
/
Hey çocuklar koşun
Sizi bekliyor ömrü az bahar
Gülüşleri yarım kalmış anneleri de getirin
ardınızdan katar, katar
Soluyun, küçücük canda can var…
Anlamaz derdinizi gülüşü tam olanlar
Ellerinde bıçkısı budarlar günleri
Gülüşleri…

Başını yeseydi Hint, pis yeminin
Hamza’yı yedin de geçmedi kinin
Vesvesen yüzünden, güzelim dinin
…………………İç yüzü, dış yüzü böyle karıştı.
………………………Rivayete, bütün diller yarıştı.

Koşun, tez gelin çocuklar
/
Her dokunuş topraktır, söz su yüreğe akan
Kalp gözünde güzellik, canlıya kutsal bakan
Arınmış sevgilerdir, kötüyle başa çıkan
Kurusun tüm dalların, ben sevdanı yeğlerim.

Bir
Hurma
Tanesi,
İhya etti,
Bomboş mideyi.
Çekirdeği emip,
Tükürdü o şom ağız.
Gerçeğe zem edip,
Narin fideyi,
Heba etti.
Titredi
Kızgın
Çöl.

Rahime KAYA
*
RİVAYET
Son
Gülün
Gamzesi;
Hayâ etti,
Rabb’e sığındı,
Nefsine uymaktan,
Dine söz uydurmaktan.
Bıkmıştı duymaktan,
Talep yoğundu.
Sukut etti,
Açmadı
Nazlı
Gül

Süfyan, kılıç zoru girdi dinime
Halife kazındı, oğlu beynime
Torun kıydı, Hasan Hüseyin’ime
………………Can tözü, zan tözü böyle karıştı.
………………Rivayete, bütün diller yarıştı.
Çekirdek ağaç
Ağaç hurma bahçesi
Onca insanın
Bir olunca lehçesi
Müslüman etti
Azrail’in pençesi

Sapılmasın diye, dinin özünden
Ali sakınırdı, ilmi gözünden
Sonra itler geçti, düldül izinden
…………………………At izi, it izi böyle karıştı.
…………………………Rivayete bütün diller

Ehl-i beyt öldürdü tabiun dövdü,
Yıllarca minberden soyuma sövdü.
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Nereye döndümse hep senin yüzün
Kaldırım taşları inlerken ahumdan

Cahil, hazret deyip onları övdü.
………………………Pir özü, kir özü böyle karıştı.
………………………Rivayete, bütün diller yarıştı.

Yaşanmışlar canlandı adımlarımda
Çaresiz dertler aldım senin ardından
Terk edip gitmek varmış yalan dünyadan
Yıkılmış halde kaldım senin ardından

Pekmezi kaynatmakla
Olur mu şeker?
Soyu kem olan elbet
Soyuna çeker.

Yürüdüm yürüdüm
Ardıma bakmadan şehrin sokaklarında
Nedenler niçinler dolaştı hep aklımda

Hem sağır idiler hem dudu dilli
Ali bir söyledi, emevi elli
Desteksiz hadisin niyeti belli
…………………Er sözü, şer sözü böyle karıştı.
…………………Rivayete, bütün diller yarıştı.

Tarifsiz bir duygu sardı yanımı
Bir anda durdurdu akan kanımı
Öyle bir sızı ki yaktı canımı
Tüketti kahroldum senin ardından

Atası fitne
Ekti, torun da eker.
Şehit ettiler,
Onbinlerce gerçek er.
Ali, Hüseyin,
Hasan'ı teker teker

Her şey boş
Anlamsız yaşamın kucağında
Yetim sevdalarla avunurken
Sensizliğe takıldı yelkovan
Ne güneş eskisi gibi sıcak
Ne yıldızlar karanlıkta parlak

Talibi, içi boş sözleri bırak
Kur’an ışığında yol almaya bak
Ayet rehber ise, idrakin mutlak
……………Kalp gözü, kalp gözü böyle karıştı.
………………Rivayete, bütün diller yarıştı.

Bir sen vardın aklımda birde gidişin
Acılarınla doldum senin ardından
Giderken bakmadın dönüp de hayırsız
Gözyaşına boğuldum senin ardından

İhsan ERTEM

Hala o yerde
Gidişinde kaldı gözlerim
Dondu sevda dolu yüreğim
Soldu açan tüm güllerim

*

Yıkılmış bir halde bıraktın beni
Ben affetsem tanrı affetmez seni
Dünyayı kursalar sil baştan yeni
Yaşamaktan yıldım senin ardından

Senin Ardından
Göz göze gelip de ayrılık vakti
Sanki dağ devrildi üstüme çöktü
Açılmış bir mezar toprağı çekti
Girdimde kayboldum senin ardından

Abdullah RAMAZAN

Yanmış yıkılmış hayallerin
Külleri savrulurken etrafta
Bir tek gidişin vardı aklımda
Umutsuz çaresiz
Dolaştım sokaklarda yalnız gün boyu
Gözyaşlarımı saldım senin ardından
Solmuş umutlarımla yüreğim yorgun
Çaresizliği buldum senin ardından
Yer hüzün
Gök hüzün
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VURDUM GÖZÜNDEN TURNAYI

İstanbul-Kız Kulesi Efsânesi
Katrede umman çalkandıranın
Zerrede kâinat yüzdürenin
Verdiği aşkla kul yandıranın
Doksan dokuz adı ile
Bir öyküye başlayalım.
………Evvelin en evveli
………Sonun en sonu
………Muhammed’i yâr edenin
………Hiç bitmeyen aşkı ile
………Söz söyleyip gülcelerle
………Çağı nakışlayalım.
*
“Kendini görmeden adını duyan,
Her milletin hayran olduğu şehir,
Her bir güzelliği takdire şayan,
Gönüllerin neşe dolduğu şehir.

Yeri yok bende
Neyime servet şöhret?
Hesap,cüzdan ve buna benzer
Muradımda yer almadı mücevher
Neyin peşindeyim bir bilseniz ben neyin?
İzine rastlayan var mı, dosta benzeyen şeyin?
*****
Şekva bile edemem
Neyime gerek!
Sağa tükürsem yasak
-Aman sakın ha!
Sola tükürsem ayıp
-Ne derler sana?
Yukarıda bıyık var
-En büyük bela…
Aşağıdaysa sakal
-Yer oynar sonra!
En iyisi tükrüğüm
Sabırdan güç al
Sen çıkma içimde kal!
İşte böyle hal…
Dört yanımı bekliyor
Refahım için
Kuzu postunda çakal!
****
Ya ben deliyim, ya bunlar biraz kaçık
Çocuk olanlar, büyümez mi azıcık?
Her dönemeçte tak ediyor canıma
Kalabalıklar içindeki yalnızlık!

Nice savaşların kırmış yayını,
Herkes almış kısmetini payını,
Emirgan’da yudumlarken çayını,
İnsanın hayale daldığı şehir.
Habibin methiyle çözüldü esrar,
Bu güzel yadlara olamazdı yar,
O yaşlı haliyle Eyübelensar,
Medine’den kalkıp geldiği şehir.
Macar urban ile toplar dökerek,
Karalardan gemileri çekerek,
Güllelerle surlarını sökerek,
Haliç’ten denize daldığı şehir.”

Olmalı bir yolu
Çıkmayan candan kesilmez ümit
Durma,ara, gel ve git!
***
Buldum! Buldum nihayet buldum dostun izini
“Kendikendim” isminde, ruhumun ikizini

Şâirleri sevdasından deli deli gezer durur
Anlatmaya söz gerektir, dilimizi çözer şehir
Yağmurda usul usul şarkılarımızı besteler
Akşamları sanki pul pul sularını süzer şehir
Bir martıda çığlığım, düşlerimizi alıp gider,
Koynundaki dalga aşktır, edalıca yüzer şehir
Gitmem yalılardayım, pençerelere bakar boğaz
Gökler bana ağlıyorken güle güle gezer şehir

Vurdum ben de sonunda kaderin ensesine
Umurunda mı sanki, yansam onun nesine?
Azat ettim tekliği, hüzünler ülkesine
Buldum buldum nihayet, buldum dostun izini!

Her caddesi bir masaldır niceleri harap olur
Elbet bize naz yaparken şekerini ezer şehir

Bastım şarlatan gamın inatçı nefesine
“Çık artık benden! ” dedim sonuncu keresine
Oturttum eni konu gönlümün kafesine
“Kendikendim” isimli ruhumun ikizini…!
****
Arandım durdum da yıllar yılı
En son çektim ok ile yayı
Vurdum gözünden turnayı
Çabam boşa çıkmadı
Yakaladım ben de
En güzel avı!

Takvimlere baksa, susmaz, Fatihini arar sorar
Sulardaki aynalardan yedi tepe dizer şehir.
”Pençeleri aslan bakışı şahin,
Bu askere ne yapacak Costantine,
Bin dört yüz elli üç yılı Fatih’in,
Alın teri ile aldığı şehir.
Hisarlar yapılmış karşı be karşı,
Hala kulaklarda o fetih marşı,
Sultan Ahmet’iyle kapalı çarşı,
Herkesin aklında kaldığı şehir.

(Bu bahçede tekil,gülce,buluşma,triyolemsi,üçgen
kullanılmıştır)

Burada nice gönül erleri yatar,
Burada çok güneş doğar ve batar,
Senelerdir Dolmabahçe yas tutar,
Mustafa Kemal’in öldüğü şehir.

Asuman Soydan ATASAYAR

Kazanoğlu cahil kalma ustan bul,
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*
Ağaçları
Bilir misiniz
Erkencidir,
Giyinip soyunanda
Üşürler, donarlar, titrerler
Ben aynen öyleyim işte bugün
Aşkın aynasından toplayıp pırıltıları
Savuranda ben varım dernek düğün…
Biraz acılı, biraz üzgün ve sessiz…

Tarihlerde okunacak destan bul,
Bura yedi tepe bura İstanbul,
Burası herkesin bildiği şehir.”
*
Kaçbin kere bilmiyorsun bu kulede sabahladım
Aşkın ile yol verirdim gemilere adım adım
Yüzyılları çalkalarken geceleri hesapladım
Girdin yine sen bu şehrin yüreğine benim ile
Girdin ya bir tanem,
Antik çağdan Bizans’a
Bizans’tan Osmanlı’ya
Şehrin görgü şahidiyim
Yaşımı sorarsan bak İstanbul’a,
Sever misin, sevebilir misin baharımı,
Aşk soluyan güneşimi acaba?
Ben ki,
Anıt mezarların tarihteki ilkiyim
Gümrük istasyonuyum zincir çekilende
Sarayburnuna
Toplarla donatılıp savunma kalesi,
Sürgünlerin durak yeri,
Karantina adasıyım koleraya karşı
Radar bende, siyanür deposu olan yine ben…
Osmanlı’da gösteri platformuydum
Nedim’li şiir lâleleri açar halâ düşlerimden…
Kule,
Kale
Sarnıç
Ve
Fenerim…
Sultan ikinci Mahmut’un tuğrası var kapımda
Şimdilerde “bar, café, restaurant” diyorsunuz
yaptığınız işe
Anlamıyorum nedense dilinizden-dişinizden…
Davacıyım tarih önünde, davacıyım vallahi
sizden…
Getirin,
Getirin bana
Selçuklu sultanlarımı,
Geri verin mavi sularda geri dönülmez
kulaçlarıyla
Canını dişine takarak sevdiğine gelen
yiğitlerimi, geri verin…
……………Fırtınalı bir gecede kırılınca fenerim
………Battal Gazi yiğidini sabaha dek beklerim
*
Suların mavi ipek tenine
Kıyıların ateşten gölgesine
Bir sevda türküsü yakarım her gece

Mustafa CEYLAN

*
Ben
Aşkın
Simgesi
Sonsuz sevda
Sır kapısıyım
Ben Türkün Türküsü
İstanbul tapusuyum..
Ben
Aşkın
En hasıyım
Sevdiği için
Kuleden atlayıp
Canına kıyan kızın
Yaradan’a duasıyım…
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