
 

 

1 

 
QAFQA Z  ÜNĐVERS ĐTES Đ  YA YINLA RI   

 

IŞIĞIN BÜYÜSÜ 
- TÜRK  ŞĐĐRĐ  GÜLDESTESĐ - 

 

 
M. Muhsin KALKIŞIM 

 
 

Bakü 2004

 

 
QAFQA Z  ÜNĐVERS ĐTES Đ  YA YINLA RI  NO :  1 9 

 

 IŞIĞIN BÜYÜSÜ 
- TÜRK  ŞĐĐRĐ  GÜLDESTESĐ - 

 
 

Akademik Rey  

Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ  
 

Dizayn 
Sahib KAZIMOV 

 

 

 

 
 

 

ISBN 9986-58-025-9 
 

 

 

2004121

90611200178

−
Q  sifarişlə                  © Qafqaz Universiteti 



 

 

i ĐÇĐNDEKĐLER 
 

ÖNSÖZ ……………………………………...………………...... 5 

 Abdülhak Hâmid TARHAN …………………………...……......7 
 Abdürrahim KARAKOÇ …………………..………….......….... 10 
 Âdile Sultan …………………..…………………..………..….... 17 
 Ahmed Hamdi TANPINAR ………………………...………...... 22 
 Ahmed Hâşim …………………………………….............….... 25 
 Ahmet Muhip DIRANAS ……………………………………..... 28 
 Ârif Nihad ASYA …………………..…………...………….….... 30 
 Âsaf Hâlet ÇELEBĐ …………………………..……………....... 40 
 Âşık Veysel ŞATIROĞLU…………………………………….... 43 
 Attilâ ĐLHAN ……..…………………………………………....... 45 
 Bahâeddin KARAKOÇ …………………………….………....... 50 
 Bâkî ………………………………………………………..…..... 62 
 Behçet NECATĐGĐL ……………..…………………................. 67 
 Beşir AYVAZOĞLU ……………………………….………........ 70 
 Cahit Sıtkı TARANCI ………………………...………...…….... 76 
 Cenab Şahabeddin ……………………………….................... 79 
 Dadaloğlu……………………………………………….............. 82 
 Erdem BAYAZIT ………………………..……………............... 84 
 Erzurumlu Đbrahim Hakkı ………………………….................. 86 
 Eşrefoğlu Rûmî ………………………………………............... 90 
 Fatih OKUMUŞ.................................................................. ... 92 
 Fâtih Sultan Mehmed ………………………………................ 94  
 Faruk Nâfiz ÇAMLIBEL ……………………………........…..... 97 
 Fâzıl Hüsnü DAĞLARCA …………………………........….... 104 
 Fuzûlî …………………………..…………………….......…..... 108 
 Gufrânî………………………………………………….....….... 114 
 Halide Nusret ZORLUTUNA……………………………... .... 116 
 Halid Fahri OZANSOY…………………………………..... .... 118 
 Hasan AKÇAY ................................................................ ... 120 
 Hayâlî …………………………………………...……......….... 122 
 Hilmi YAVUZ ……………………………………...…......….... 124 
 Hoca Ahmed Yesevî …………………………..……......….... 129 
 Đsmet ÖZEL ..................................................................... ... 133 
 Kânûni Sultan Süleyman…………………………….............  142 
 Kemalettin KAMU…………………………………….............. 143 
 Köroğlu………………………………………………........….... 145 
 Mahmut KAPLAN ………………………………….........….... 146
 Mehmed Âkif ERSOY ……………………………..…............ 149 

 

 

 Mehmet NARLI …………………………………..……........... 163 
 M.Es'ad Erbilî ………………………………………........….... 165 
 M.Fethullah GÜLEN ……………………………..….......….... 167 
 M.Kaya BĐLGEGĐL ……………………………...…........….... 171 
 Nâbî …………………………………………..……..........….... 173 
 Nâilî ………………………………………………..….............. 176 
 Nâmık Kemâl ……………………………………..….............. 182  
 Nâzım Hikmet ……………………………………..........…..... 186 
 Necip Fâzıl KISAKÜREK …………………...………............. 193 
 Nedîm ………………………………………..……….............. 206 
 Nef'î ……………………………………...……………............. 211 
 Neşâtî …………………………………………..……............... 216 
 Niyâzî-i Mısrî ……………………………..…………............... 222 
 Nurullah GENÇ …………………………………..…............... 224 
 Orhan Seyfi ORHON……………………………………......... 230 
 Orhan Şaik GÖKYAY……………………………………........ 232 
 Orhan Veli KANIK ………………………………..….............. 234 
 Osman Hulûsî ATEŞ ………………………………............... 236 
 Pir Sultan Abdal………………………………………............. 238 
 RıdvanCANIM………………………………………................ 239 
 Rıza Tevfik…………………………………………….............. 242 
 Seyyid Ahmet KAYA ……………………………............….... 245 
 Seyyid Nesîmî ……………………...………………............... 246 
 Seyyid Vesîm Efendi …………………………...…........….... 250 
 Sezai KARAKOÇ ……………………………….….........….... 252 
 Süleyman ÇELEBĐ ………………………………...........….... 261 
 Şeyh Gâlib ………………………………..…………............... 264 
 Şeyhülislâm Yahya Efendi.………………………………….. 
 Şinâsî ………………………………..………..…….........….... 276 
 Taha ÇAĞLAROĞLU …………………………..…........….... 278 
 Tevfik Fikret ……………………………………..….........….... 281 
 Yahya Kemâl BEYATLI ……………………………............... 284 
 Yaşar Bedri ÖZDEMĐR ……………………………................ 290 
 Yavuz Bülent BÂKĐLER ……………………………............... 292 
 Yavuz Sultan Selim ………………………………………....... 296 
 Yunus Emre ……………………………………..…………..... 298 
 Yusuf Ziya ORTAÇ……………..…………………………...... 309 
 Zeynep Hatun ………………………………..…..………........ 311 
 Ziya Osman SABA …………………………...……………..... 312 
 Ziya Paşa ……………………………...…………………........ 315 
  
 KAYNAKLAR……………...…...………..………………..….... 322 



 

 

3 

3 

ÖNSÖZ 

“Işık, doğudan gelir.” der Cemil Meriç. Kâinatın 
yaratılışında nebevî ışık, önemli bir görev üstlenmiştir. 
Bütün pervâneler, insanlık tarihi boyunca ışığın etrafında 
döndü. Onlar, zaman oldu ki, “Vücûdunu Mûcid’ine fedâ 
et; mukâbilinde büyük bir fiyat alacaksın!” mazmununa 
ayna olup hayatlarını ışığın yolunda fedâ ettiler. Bu, hem 
hayat bulma, hem de var olanı harcama telakkisiydi. 

Sihir, haram olsa da söz ustalarının elinde o bir 
“sihr-i helâl”e dönüşür. Şiir, içimizdeki çocuksa bu çocuk 
mâsumiyeti, sonsuza uzanan bir coşkuyu, soylu hülyâyı, 
saf düşünceyi ve estetik transı temsil eder. Yani, çocuk-
lar ve çiçekler özdeştirler. 

Işığın büyüsü, yarasa tabiatlılar için sözkonusu 
değildir. Gözlerini ışığa açanlar veya ışığın yolunu göze-
tenler, zamanı ve mekânı algılama imtiyazına sahiptir. 
Çünkü ışık, hakikatın habercisidir.  

Bu güldeste, kronolojik ayırım yapılmaksızın Türk 
şiirinin has bahçesinden derlenmiştir. Biyografik bilgileri 
naklen aktarılan bu derlemenin seçim kriterleri, özneldir. 
Klişeleşmiş kabullere pek iltifat edilmemiştir. Ancak, elimi-
zin ulaşabildiği, gözümüzün görebildiği köşelerden alınan 
bu çiçekler, efrâdını câmi olsa da ağyârını mâni değildir. 

Bu kitap, aynı zamanda Türkiye Türkçesi’nden kar-
deş bir ülkeye, Kafkasya’nın eteklerini ve sarp ufuklarını 
mekân tutmuş Azerbaycan’a bir selâmdır. Bu selâmı 
Qafqaz Üniversitesi ile göndermemiz ise Kader’in bir 
remzidir.   

Fizikî ve fizikötesi boyutuyla “Işığın Büyüsü”ne hoş 
geldiniz.  

                         M.Muhsin KALKIŞIM 
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 ABDÜLHAK HÂMĐD TARHAN 
 
 Đstanbul'da doğdu (1852). Beş yaşında bir süre okula gitti, 
sonra özel öğrenim gördü. Ağabeyi ve hocasıyla Paris'e gidince 
(1862) orada bir okula yazıldı. Birbuçuk yıl sonra döndüğünde 
Robert Kolej'de okudu, Babıali Tercüme Odası'na girdi (1865). 
Babası Hayrullah Efendi Đran Elçisi olunca Tahran'a oğlunu da 
götürdü (1866). Babasının ölümü üzerine Đstanbul'a döndü (1868), 
bir süre memurluk etti, Fatma Hanım'la evlendi (1871). Elçilik 
kâtipliğine atandığı Paris'te ikibuçuk yıl kaldı (1876-1878), göre-
vinden uzaklaştırılınca Đstanbul'a döndü. Kafkasya'da Poti (1861), 
Yunanistan'da Golos (1862) konsolosu oldu. Bombay başkonso-
losluğuna atandı (1883), karısının hastalanması üzerine Đstanbul'a 
dönerlerken yolda Fatma Hanım öldü (Beyrut, 21 Nisan 1885). 
Hâmid, bir süre Đstanbul'da kaldı, sonra Londra elçiliği baş kâtibi 
(1886), elçilik müsteşarı (1897) oldu. Brüksel elçiliği (1908-1912) 
yaptı. Bir ara senatör, sonra da Đstanbul milletvekili (1928) seçildi. 
12 Nisan 1937'de Đstanbul'da öldü. Zincirl ikuyu Mezarlığı'nda 
medfundur. 
 Tanzimat devrinin en büyük şairi sayılan Hâmid, dönemin-
deki şiiri dış ve iç geleneklerden kurtardı, ona geniş ufuklar açtı. 
Gündelik yaşantılar, aşk, tabiat, ölüm ve metafizik problemler üze-
rine sevinç, ümit ve tezatlardan, feryat ve isyanlardan kuvvet alan 
lirik, epik ve felsefî şiirler yazdı. Kuvvetli bir kültürün, zengin bir 
hayalin yardımıyla her eserinde yeni imkânlar denedi.   
  
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Sahrâ (1878), 2.Divâneliklerim yahut Belde (1885), 
3.Makber (1885), 4.Ölü (1885), 5.Bunlar Odur (1885), 6.Hacle 
(1886) 
 Tiyatro : 1.Mâcerâ-yı Aşk (1873), 2.Sabr ü Sebât (1875), 
3.Đçli Kız (1875), 4.Duhter-i Hindû (1876), 5.Nazîfe (1876), 
6.Nesteren (1876), 7.Tezer (1880), 8.Eşber (1880),  9.Finten (1918) 
 
 ¥¥¥¥ 
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 "MAKBER''DEN 
 
 .......................... ............ 

 Andıkça seni büyür hayâlim; 
 Bir fecr-i azîm olur leyâlim. 

 Nâmın ne kadar enîs-i cândır !.. 
 Feryâdım ile sana revândır. 

 Allâh... derim, gelir mecâlim; 
 Allâh... derim, biter zevâlim. 

 Tahr îki ile uçar bu savtın, 
 Gamdan ne kadar kırılsa bâlim. 
 
 (Bütün Şiirleri-2, s.145) 

 
 "BÂLÂDAN BĐR SES"TEN 
 .......................... .......... 
 Ah!.. O kuvvet saçlarında hayâlât-ı semâviyye mütenevvic 
 veya nâsiyesinde semâvât-ı hayâliyye müteheyyic bir 
 melektir. Cenâheyn-i rûhâniyyetinin biri mehtâbı müntic 
 olur ki tenvîr-sâz-ı vicdân, diğerinden şafak vücûda gelir 
 ki lem'a-nisâr-ı irfândır. Hakkıyla tayyettiği reh-güzâra 
 bakılsa kehkeşâna benzer ki Perverdigârdan Perverdigâra 
 gider; ezeliyyetten kopup nâmütenâhîliğe pervâz eder. 
 Nigâh-ı şefâatı ufk-ı ümmîde şebîhtir ki her hareket, 
 her in'itâfında ulviyyeti artar. Bir elinde ebediyyet, 
 bir elinde bârika-i mehâsin, garîb bir şitâb ile gider; 
 ki zekâ ve irfân kâinâtının en yüksek noktaları olan 
 rüûs-ı âliyeye sâye-zen-i tahsîsdir. Güyâ ki câvidân-ı  
 bahâr-ı nûrâniyyetin şükûfe-i tâiri denmeğe cesbân  
 olan şehper-i kebûd-rengi bir fikr-i semâvîdir ki berk-misâl 
 meyyâl-ı ulviyyet olan tabiat-ı şâirâneye ıktırân 
 eder. Künyesi sevdâdır ki bir tecellî-i mahsûs-ı Zülcelâl 
 denilse becâdır. Bâzan böyle binlerce temâsil-i dilberin 
 zü-zeneb kevkebler misil li  bulunduğum âlem-i bâlâ-terin 
 miyânından güzâr ettiğini görür, hâiz-i neşât olurum. 
 
 (Bütün Şiirleri-2, s.185-186)  
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"MAKBER''DEN 
  
 .......................... ............   
 
 Tâbût!.. O rehnümâ-y ı makber, 
 Tâbût!.. O heykel-i mükedder, 
 
 Tâbût!.. O hatîb- i summ u ebkem, 
 Tâbût!.. O bürûdet-i mücessem. 
 
 Tâbût!.. O sükût- ı pây der-ser,  
 Tâbût!.. O mus îbet-i mükerrer, 
 
 Tâbût!.. O vahşet-i muannid, 
 Tâbût!.. O makber-i seferber, 
 
 Tâbût!.. O inkılâb-ı hâmûş, 
 Serhadd-i revân-ı akl- ı medhûş. 
 
 Tâbût!.. O harâbezâr-ı ümmîd,  
 Tâbût!.. O iğbirâr-ı câvid, 
 
 Tâbût!.. O z ıll- ı haşr-ber-dûş,  
 Tâbût!.. O mevt-i cûş-der-cûş. 
 
 (Bütün Şiirleri-2, s.95) 
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 ABDÜRRAHĐM KARAKOÇ 
 
 Maraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu (1932). Babası ve dedesi 
halk şairidir. Đlkokul'dan sonra öğrenimine devam edemedi. 
Köyünde bir süre marangoz olarak çalıştı. 1958'den sonra 
Belediye'de muhasebecilik yaptı. 
 Şiirlerini halk şairleri gelenek ve doğrultusunda yazan şair, 
taşlamalarıyla da tanınmıştır. Günümüz Türk edebiyatında "âşık 
tarzı" şiirin büyük ustalarından biridir. Şiirlerinde dînî, siyâsî, 
kültürel ve sosyal meseleleri işlemiştir. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Hasan'a Mektuplar (1965), 2.Haber Bülteni (1967), 
3.El Kulakta (1969), 4.Bütün Şiirleri (1973) 5. Vur Emri (1975), 
6.Kan Yazısı (1978), 7. Şiirler (1981), 8.Suları Islatamadım 
(1988), 9.Dosta Doğru (1988), 10.Beşinci Mevsim, Gökçekimi 
(1991) 
 
 KABUKTAN ĐÇE HERŞEYDEN HĐÇE DOĞRU 
 
 Hasret büyür, çile büyür, kin büyür 
 Dakikalar yıla bağlı.. çözemem 
 Gaflet büyür, şeytan büyür, cin büyür 
 Karıncalar f ile bağlı.. çözemem 
 
 Keder sepet sepet; dert sandık sandık 
 Sebepsiz habire yakıldık, yandık 
 Ezadan, cezadan bıktık, usandık 
 Aşk meyvası dala bağlı.. çözemem 
 
 Mamur evler çakallara in oldu 
 Karganın, baykuşun bir i bin oldu 
 Bülbüller yuvadan tedirgin oldu 
 Atmacalar göle bağlı.. çözemem 
 
 Ana garip, oğlan yetim, kız öksüz 
 Sofra garip, ekmek yetim, tuz öksüz 
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 Ağız garip, dudak yetim, söz öksüz 
 Zağlı hançer dile bağlı.. çözemem 
 
 Tarifsiz hile var karada, akta 
 Hakkın sahipleri boğulur hakta 
 Ceylan akvaryumda, balık kavakta 
 Akbabalar güle bağlı.. çözemem 
 
 Yokuşa akıyor sular bir tuhaf 
 Denizler boşalır, dolar bir tuhaf 
 Düğümler bir tuhaf, yular bir tuhaf 
 Küheylanlar küle bağlı.. çözemem 
 
 Kader bizi gam küpünde yoğurur 
 Günler hüzün, aylar hicran doğurur 
 Eski dostlar "gel, gel" diye çağır ır 
 Ayaklarım yola bağlı.. çözemem 
 
 (Suları Islatamadım) 

 
 MĐHRĐBAN 
 (AŞK) 
 
 Sarı saçlar ına deli gönlümü 
 Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban 
 Ayrılıktan zor belleme ölümü 
 Görmeyince sezilmiyor Mihriban 
 
 Yâr, deyince kalem elden düşüyor 
 Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor 
 Lâmbamda titreyen alev üşüyor 
 Aşk, kâğıda yazılmıyor Mihr iban 
 
 Önce naz, sonra söz ve sonra hile 
 Sevilen seveni düşürür dile 
 Seneler, as ırlar değişse bile 
 Eski töre bozulmuyor Mihr iban 
 

IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi                          M. Muhsin KALKIŞIM              

 10 

 Tabiblerde ilâç yoktur yarama 
 Aşk deyince ötesini arama 
 Her nesnenin bir bit imi var ama, 
 Aşka hudut çizilmiyor Mihriban 
 
 Boşa bağlanmamış bülbül, gülüne 
 Kar koysan köz olur aşkın külüne 
 Şaştım kara bahtım tahammülüne 
 Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban 
 
 Tarife sığmıyor aşkın anlamı 
 Ancak çeken bilir bu derdi, gamı 
 Bir kör düğüm baştan sona tamamı 
 Çözemedim, çözülmüyor Mihriban 
 
 (Şiirler, s.80-81) 

 
 SANA GELĐYORUM 
 
 Görmeden doğduğum gecenin seherini 
 Ellerim değmeden anama 
 Ve günah izi yokken dudaklar ımda 
 Bebeklere has bir dille ağlayarak 
 Sana geliyorum sana 
 Çır ıl-çıplak... 

 Bir garip ağaç oldum aşk ülkesinde 
 Köklerim sığmadı zamana 
 Silktim ham meyvelerimi utandım da 
 Kutsal duygular ınla donandım yaprak yaprak 
 Sana geliyorum sana 
 Dal-budak... 

 Ne bir dürüm ekmek var heybemde 
 Ne içecek suyum kana kana 
 Bir tutam umutla düştüm yollara 
 Bazan yürüyerek, bazan koşarak 
 Sana geliyorum sana 
 Yalınayak... 
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 Yollar uzadıkça yük ağırlaştı 
 Ateş düştü gönlümdeki harmana 
 Bıraktım ağrıyı, s ızıyı bir yana 
 Hasretinden ıpıl ıpıl yanarak 
 Sana geliyorum sana 
 Bir avuç toprak... 

 Seyrettim uzaktan benliğimi ki 
 Et, kemik, kan değilmiş mânâ 
 Habib’in hakkına, ismin hakkına 
 Af dilemek için ağlayarak 
 Sana geliyorum sana 
 Ya Hakk... 

 (Şiirler, s.94-95) 
  
 NUR YAĞACAK 

 Rahmet yüklü bulutlar saracak ülkemizi 
 Akşama nur yağacak, sabaha nur yağacak 

 Yıkayacak damlalar kirden, küfürden bizi 
 Âleme nur yağacak, ervaha nur yağacak 

 Bir nura perde çekse üç madde f ikirsizi 
 Arkasından yüz daha, bin daha nur yağacak 

 Ne karanlık kalacak, ne karanlığın izi 
 Zindana nur yağacak, dergâha nur yağacak 
 
 Olacak Anadolu bir aydınlık denizi 
 Ordu'ya nur yağacak, Oltu'ya nur yağacak 
 
 Đnanmış lar cihada koşacak dizi dizi 
 Kaleme nur yağacak, silâha nur yağacak 
 
 Ey nura susamışlar, aç ın ellerinizi ! 
 Sonsuz şükürler olsun Allah'a, nur yağacak. 
 
 (Hak Yol Đslam Yazacağız, s.9) 
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 ĐSYANLI SÜKÛT 
 
 Gitmişti makama arz-ı hal için 
 “Bey” dedi, yutkundu, eğdi baş ını 
 Bir azar yedi ki oldu o biçim 
 “Şey” dedi, yutkundu, eğdi baş ını 
 
 Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı 
 Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı 
 Bir baktı konağa alttan yukarı 
 “Vay” dedi, yutkundu eğdi baş ını 
 
 Çekti ayaklar ı kahveye vardı 
 Açtı tabakas ın, sigara sardı 
 Daldı neden sonra garsonu gördü 
 “Çay” dedi, yutkundu, eğdi başını 
 
 Đçmedi, masada unuttu çay ı 
 Kalktı ki garsona vere parayı 
 Uzattı çakmağı ve sigaray ı 
 “Say” dedi, yutkundu, eğdi baş ını 
 
 Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş 
 Sandım canevime döktüler ateş 
 Sordum “Memleketin neresi gardaş?” 
 “Köy” dedi, yutkundu, eğdi baş ını 
 
 Yürüdü, kör-topal çıktı şehirden 
 Ağzına küfürler doldu zehirden 
 Salladı dilini, vazgeçti birden  
 “Oy” dedi, yutkundu, eğdi baş ını  
 
 (Şiirler, s.190-191) 
  
 
 ¥¥¥¥ 
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 VATANDAŞ TÜRKÜSÜ-2 
 
 HAKĐM BEĞ 
 
 Gene tehir etme üç ay öteye 
 Bu dava dedemden kaldı hâkim beğ 
 Otuz yıl da babam düştü ardına 
 Siz sağolun, o da öldü hâkim beğ 
 
 Kırk yıl önce; yani babam ölünce 
 Kadılıklar hakimliğe dönünce 
 Mirasçılar tarla takım bölünce 
 Đrezillik beni buldu hâkim beğ 
 
 Yaşım yetmiş iki usandım gel-git 
 Bini geçti burda yediğim zılgıt 
 Eğer diyeceksen "Bana ne, öl git!" 
 Oğlumun bir oğlu oldu hâkim beğ 
 
 Sekiz evlek tarla, bir geverlik su 
 Yüz yılda hükme bağlanmaz mı bu? 
 Kazanmasam da hu, kazansam da hu! 
 Canım ta burnuma geldi hâkim beğ 
 
 Keşife meşife, damgaya, harca 
 Kanımız kurudu harca da harca 
 Sayenizde avukatlar y ıllarca 
 Fakiri yoldu da yoldu hâkim beğ 
 
 Mübaşir itekler, katip zavırlar 
 Değişti bizde de güya devirler 
 Yüz yıl önce adam yiyen gâvurlar 
 Tapucuyu aya saldı hâkim beğ 
 
 Kabahat sizde mi, kanunlarda mı? 
 Şaşırdım billahi yolu yordamı 
 Kızma sözlerime alam kadanı 
 Sıkıntıdan içim doldu hâkim beğ 
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 Mülkün temeliydi adalet hani? 
 Bizim hak temelde saklı mı yani? 
 Çıkartıp da versen kim olur mâni? 
 Yoksa hırsızlar mı çaldı hâkim beğ? 
 
 Hem dâvacı pişman, hem de dâvalı 
 Bu yolda tükettik çulu, çuvalı 
 Sabret makamından çalma kavalı 
 Sürüler ekine daldı hâkim beğ 
 
 (Şiirler, s.347-348) 
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 ÂDĐLE SULTAN 
 
 Sultan II.Mahmud'un kızıdır. 1826’da Đstanbul'da doğdu. Đyi 
bir eğitim gördü. Çok küçük yaşta iken annesini kaybetti (1832). 
Bunu büyük küçük pek çok yakınının ölümleri takip etti. Kocası 
Tophâne müşiri Muhammed Ali Paşa (1868) ve kızı Hayriye 
Sultan'ın  (1869) art arda ölmeleri üzerine Nakşibendî tarikatına 
intisap etti. Son zamanlarını Đbâdetle, hayır ve hasenatla geçirdi. 
Osmanlı hânedânına mensup divan sahibi tek kadın şâirdir.  
Şiirleri teknik bakımdan güçlü olmasa da dili yalın ve ifâdesi 
samimidir. Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbî)ın şiirlerinin Dîvân-ı 
Muhibbî adıyla ilk defa basılmasını sağladı. 1899'da Đstanbul'da 
öldü. Düğünü gibi cenaze merasimi de şa'şaalı oldu. Merasime 
çok kalabalık bir halk kitlesi, şehzadeler, damatlar, Enderun-ı 
Hümâyun mensupları, resmî erkân, patrikler, hahambaşı, ecnebî 
konsoloslar, din adamları, dedeler, dervişler ve müezzinler iştirak 
etti. Türbesi Eyüp Sultan Camii'ne yakın sahilde Bostaniskelesi 
mevkiindedir. 
 
 NA'T- I ŞERîF 
 
 Subha dek kûyunda âş ık zâr u ser-gerdân olur 
 Rûz-ı vuslatda görünce rûyunu handân olur 
 
 Mihr ü mâh görse cemâlin bâreka'llâh çağır ır 
 Yoluna hûrşîd-i âlem hâk ile yeksân olur 
 
 Tâb- ı vechindir cihânda zulmeti ref ' eyleyen 
 Nûr-ı hüsnünden güneş tâ haşre dek tâbân olur 
 
 Sûre-i Şems ü Duhâ s ırrın bilen üftâdeler 
 Vech-i pür-nûrun görelden vâlih ü hayrân olur 
 
 Rahmeten li'l-âlemînsin nûr- ı vahdetdir yüzün 
 Dilberâ vechinde gördüm sûre-i Rahmân olur 
 
 Sende hatm oldu kelâmullâh okundu Fâtiha 
 Sûre-i Seb'u'l-Mesânî hükmüme bürhân olur 
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 Ben sana Hak's ın dedim ilme'l-yakîn ayne'l-yakîn 
 Kim Te'âla'llâh cemâlin mazhar-ı Yezdân olur 

 Mâsivânın şiddetinden kurtulup mest olmadan 
 Bâde-i vuslatdan ise feyz-i dil reyyân olur 

 Devlet-i dâreyn ile elbette oldu ser-f irâz 
 Emr ini her kim ki tutdu sâhib-i erkân olur 

 Sana âşık olmayan Hak kulluğu makbûl değil 
 Sen gibi sultâna kemter Âdile kurbân olur 

 (Dîv ân, s.213-214) 
 
 MERSĐYYE 
 
 I 

 Gerçi dünyâya gelen ma'lûmdur elbet göçer 
 Âh kıldı ol civân ü ol melek Adn'e sefer 
 Sabrını lutf et Đlâhî çün budur hükm-i kader 
 Gitdi Hayriyye'm ker îmem derdi geçdi câna âh 
 
 II 

 Çâre yok bu yolda emr-i Hak ezelden bu ana 
 Ağla çeşmim ağla feryâd eyle rahm etsin Hudâ 
 Rahmetin vâsi' Đlâhî aşk- ı Fahr-ı Enbiyâ 
 Şâd olup bulsun kerîmem Hayriyye'm rûhu refâh 
 

 III 

 Hulku hüsnü veş cemîl ü dehrde yektâ idi 
 Đsmi gibi hayırlı hayrı sever ra'nâ idi 
 Vâlideynine mutî'a her cihet zîbâ idi 
 Cennetü'l-Firdevs'i yâ Rabbî ona kıl câygâh 
 
 IV 

 Hastalandı nice çekdi derdi bir âh etmedi 
 Şükr ü zikri koymadı dilden hatâya gitmedi 
 Emr-i Hakk'a râzı oldu kimseyi incitmedi 
 Âkıl olan onun ahvâlinden eyler intibâh 
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 V 

 Gülmedi ömründe hiç görmedi zevk u râhatı 
 Gül gibi aç ılmadan soldu vücûd-ı devleti 
 Bulmay ıp derdine dermân etdi âhir rihleti 
 Âdile Firdevs'i me'vâ eylesin ona Đlâh 
 

 (Dîv ân, s.255-256) 
 

 ¥¥¥¥ 
 

 GAZEL 
 

 Bu dünyâda nice bir fahr edersin 
 Cihân dâr-ı gam u mihnet değil mi 
 

 Niceler tâc ü taht u mülkü koyup 
 Giderler son demi hasret değil mi 
 

 Götür başına aklın eyle insâf 
 Sana benlik büyük külfet değil mi 
 

 Tükenmekde ömür mihnet tükenmez 
 Safânın âhiri kasvet değil mi 
 

 Karârgâh sanma âlem bir güzergâh 
 Yerin çün kabr-i pür-zulmet değil mi 
 

 Koma dünyâyı kalbe ver su'âli 
 Nedâmet çekilir elbet değil mi 
 

 Geri kalma süvâr-ı esb-i aşk ol 
 Merâmın menzil-i cennet değil mi 
 

 Bilip derdine dermân derd-i aşkı 
 Ferâgat cümleden hikmet değil mi 
 

 Yakın ol Hakk'a dûr ol halkdan kim 
 Sana bir nâz ır ol hazret değil mi 
 

 Siyeh rûyunla yalvar Âdile gel 
 Ubûdiyyet yolu devlet değil mi 
 
 (Dîv ân, s.454-455) 
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 GAZEL 
 
 Her ne halk etdiyse âlemde Hudâ cümle güzel 
 Hak güzel halkı güzel o şâha kulluk da güzel 
 
 Perdedir çün iki âlem Hakk'a çâk et perdeyi 
 Arş ü Kürs ü Beyt-i Ma'mûr u Kalem Levh'i güzel 
 
 Mest olup zikre devâm et olas ın tâ şâd-kâm 
 Kalbde aşkı güzel seyrân güzel cânân güzel 
 
 On sekiz bin âlem Hakk'ı zikr eder şâm u seher 
 Hûr güzel cennet güzel envâr güzel dîdâr güzel 
 
 Tâ'at ile âlemin maksûdu sensin ey Hudâ 
 Kimi kâfir kimi âs î hikmetin var pek güzel 
 
 Âdile gel ârif  ol seyr et ne halk etmiş Hudâ 
 Mâh u mihr ü rûz u şeb kevn ü felek encüm güzel 
 
 (Dîv ân, s.395-396) 
 
 GAZEL 
 
 Ehl-i aşka şevk-i kalb ü zevk-i cândır mûsikî 
 Hôş hevâdır mü'mine hâlet-resândır mûsikî 
 
 Sûznâk eyler Hicâzı perde- i Uşşâk'dan 
 Ceng-i A'cem ü Nevâ-yı Isfahân'dır mûsikî 
 
 Âşıkı eyler sa'îd her bir demin bir gûne îd 
 Gûş-ı ser-mest-i Sabâ'ya Sûr-ı cândır mûsikî 
 
 Dinle âş ık hôş safâdır feryâd-ı ney 
 Kim semâ' içre kudûm- ı âşıkândır mûsikî 
 
 Râst'dır Sûz-ı Dil-ârâ'ya makâm- ı Evc'de 
 Ol zehî minnet zehî hikmet-beyândır mûsikî 
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 Bu ne âheng kim götürür Raks'a çarhı Âdile 
 Mutrib-i aşkı işit cândan nişândır mûsikî 
 
 Mûsikî tavsîfe sıgmaz defter ü dîvânlara 
 Hasta-i aşka aceb rûh- ı revândır mûsikî 
 
 (Dîv ân, s.444) 
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 AHMET HAMDĐ TANPINAR 
 
 A.Hamdi TANPINAR, 1901'de Đstanbul'da doğdu. Đstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1923). Liselerde, yüksek 
okullarda çeşitli dersler okuttu. Đstanbul Üniversitesi Yeni Türk 
Edebiyatı profesörlüğüne atandı (1939). Milletvekill iği (1942-
1946), Millî Eğitim Müfettişliği.. gibi görevlerden sonra tekrar 
ölümüne kadar süren Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü'ndeki profesörlüğüne döndü (1949). 24 Ocak 1962'de 
Đstanbul'da öldü. Mezarı, Rumelihisarı Mezarlığı'nda Yahya 
Kemal'in başucundadır. 
 Şiirlerinde bir imaj ve müzik kaygısı taşıdığı, hikâye ve 
romanlarında da, başta zaman tema'sı olmak üzere, psikolojik 
anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. 
 
 Eserleri : 
  
 Hikâye : 1.Abdullah Efendi'nin Rüyaları (1943), 2.Yaz 
Yağmuru (1955) 
 Roman : 1.Huzur (1949), 2.Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
(1962), 3.Sahnenin Dışındakiler (1973), 4.Mahur Beste (1975) 
 Deneme : 1.Beş Şehir (1946), 2.Yahya Kemal (1962), 
3.Edebiyat Üzerine Makaleler (1969), 4.Yaşadığım Gibi (1970) 
 Monografi : XIX.Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1949) 
 Mektup : Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mektupları (1974)  
 Şiir : Şiirler (1961)  
 
 ¥¥¥¥ 
 
 ŞĐĐR 
 
 Sarış ın buğday ı rüyalar ımız ın, 
 Seni bağr ımızda eker, biçeriz, 
 Acılar kardeşin, teselli kızın, 
 Zengin par ılt ınla dolar gecemiz. 
 
 Sükûtun bahçesi tıls ım ve pınar 
 Yıldızdan cümlesi karanlıklar ın ; 
 Đklimler dış ında ezelî bahar, 
 Mevsimler içinde tükenmez yarın. 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 21

 Đçimizde sonsuz çalkanan deniz, 
 Gülümseyen yüzü kaderin bize, 
 Yıldızlar ın altın bahçesindeyiz, 
 Ebediyetinle geldik diz dize. 
 
 (Bütün Şiirleri, s.24) 
 
 NE ĐÇĐNDEY ĐM ZAMANIN 
 
 Ne içindeyim zamanın, 
 Ne de büsbütün dışında ; 
 Yekpâre, geniş bir ânın 
 Parçalanmaz akışında. 
 
 Bir garip rüya rengiyle 
 Uyuşmuş gibi her şekil, 
 Rüzgârda uçan tüy bile 
 Benim kadar hafif  değil. 
  
 Başım sükûtu öğüten 
 Uçsuz, bucaksız değirmen ; 
 Đçim muradına ermiş 
 Abasız, postsuz bir derviş ; 
 
 Kökü bende bir sarmaşık 
 Olmuş dünya sezmekteyim, 
 Mavi, masmavi bir ışık 
 Ortasında yüzmekteyim. 
 
 (Bütün Şiirleri, s.19) 

 
 YAVAŞ YAVAŞ AYDINLANAN 
 
 Yavaş yavaş aydınlanan 
 Bir denizaltı âlemi, 
 Yosunlu bir boşluktan 
 Çekiyor kendine beni. 
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 Bir yıldız uzaklığında 
 Uyanıyor birer birer 
 Ürkek bulanıklığında 
 Zamanı bölen şekiller. 
 
 Ey sükûtun bir nefeste 
 Yaktığı billûr âvize! 
 Bu esrarlı müselleste 
 Gökler yakınlaştı bize... 
 
 Aydınlığın hendesesi 
 Sonsuzluk bahçendir senin ; 
 Dinleyin geliyor sesi 
 Arılarla böceklerin! 
 
 Bilirim kimse içemez 
 Üstüste aynı pınardan, 
 Bir veda gibi her nefes 
 Alışılmış kıy ılardan. 
 
 Hangi güvercin kanadı 
 Köpükten çırpınış ında, 
 Bu sarayı tamamladı 
 Her tesâdüfün dış ında ; 
 
 Ve hangi el boş geceden 
 Uzattı bu altın tas ı, 
 Sızdıkça bir düşünceden 
 Günlerin kız ıl meyvası? 
 
 Ey eşiğinde bir ânın 
 Durmadan değişen şeyler! 
 Başucunda her rüyânın 
 Bu aydınlık oyun bekler... 
 
 (Bütün Şiirleri, s.21-22)  
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 AHMED HAŞĐM  
 
 Bağdat'ta doğdu (1885). 1896'da Đstanbul'a geldi. 
Galatasaray Sultanisi 'nde okudu (1897-1907). Orayı bitirince Reji 
Đdaresi'ne memur oldu. Diğer yandan da Mekteb-i Hukuk'ta 
yüksek öğrenimine başladı. Sonra Hukuk'u bırakıp Đzmir 
Sultanisi 'ne Fransızca öğretmeni oldu (1908-1911). Son 
görevlerinden birkaçı Güzel Sanatlar ve Harb Akademileri ile 
Mülkiye Mektebi'ndeki öğretmenliğidir. 4 Haziran 1933'te 
Đstanbul'da öldü. Mezarı, Eyüp'tedir. 
 Hepsi de aruzla yazılmış, aşk ve tabiat temalarını işleyen, 
sembolizm akımı anlayışına uygun şiirlerinde hayale ve müziğe 
büyük değer verdi. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Göl Saatleri (1921), 2.Piyale (1926) 
 Fıkra ve Sohbet : Gurabâhâne-i Laklakan (1928) 
 Gezi Yazısı : Frankfurt Seyahatnamesi (1933)  
 
 SÜVÂRĐ 
 
 Şu bakır zirvelerin ardından 
 Bir süvârî geliyor kan rengi. 
 Başlıyor şimdi melûl akşamda 
 Son ışıklarla bulutlar cengi!.. 
     
 Bir bakır tasta alev şimdi havuz, 
 Suya saplandı kız ıl mızraklar 
 Açılıp kıvrılarak göklerde 
 Uçuyor parçalanan bayraklar. 
 
 (Bütün Şiirleri, s.222) 
 
 MERDĐVEN 
 
 Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 
 Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, 
 Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak... 
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 Sular sarardı.. yüzün perde perde solmakta 
 Kız ıl havâlar ı seyret ki akşam olmakta... 
     
 Eğilmiş arza, kanar, muttas ıl kanar güller, 
 Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller, 
 Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? 
     
 Bu bir lisân-ı haf îdir ki rûha dolmakta, 
 Kız ıl havâlar ı seyret ki akşam olmakta! 
 
 (Bütün Şiirleri, s.91) 

 
 BĐR GÜNÜN SONUNDA ARZU 
 
 Yorgun gözümün halkalarında 
 Güller gibi fecr oldu nümâyân, 
 Güller gibi..sonsuz, iri güller  
 Güller ki kamıştan daha nâlân, 
 Gün doğdu yaz ık arkalar ında! 
     
 Altın kulelerden yine kuşlar 
 Tekrar ını ömrün eder ilân. 
 Kuşlar mıdır onlar ki her akşam 
 Âlemlerimizden sefer eyler? 
     
 Akşam, yine akşam, yine akşam, 
 Bir sırma kemerdir suya baksam 
 (Üstümde semâ bir kavs-ı mutalsam) 
 Akşam, yine akşam, yine akşam, 
 Göllerde bu dem bir kamış olsam! 
 
 (Bütün Şiirleri, s.92) 
 
 YARI YOL 
 
 Nas ıl istersen öyle dinle, bakın : 
 Dallar ın zirvesindeyiz ancak, 
 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 25

 Yarı yoldan ziyade yerden uzak, 
 Yarı yoldan ziyade mâha yakın. 
 
 (Bütün Şiirleri, s.87) 
 
 MUKADDĐME 
 
 Seyreyledim eşkâl-i hayâtı 
 Ben havz-ı hayâlin sularında, 
 Bir aks-i mülevvendir onunçün 
 Arzın bana ahcâr ü nebâtı. 
 
 (Bütün Şiirleri, s.129) 

 
  
 X 
 
 Gerçi ömrün senin şafaklarda 
 Yeni açmış çiçekle kardeşti, 
 Gerçi ömrüm benim bir ateşti, 
 .......... 
 Elimiz dalgalarda birleşti. 
 
 (Bütün Şiirleri, s.223) 
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 AHMET MUHĐP DIRANAS 
 
 Đstanbul'da doğdu (1908). Đlkokulu Sinop'ta tamamladı. 
Ortaöğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde yaptı. Ankara Hukuk 
Fakültesi'nde okurken fakülteyi bırakarak Đstanbul'a gitti ve orada 
Güzel Sanatlar Akademisi Kütüphane Müdürlüğü'ne atandı. Bu 
görevini sürdürürken Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne 
kaydoldu ve yükseköğrenimini orada tamamladı. 1930-1932 yıl la-
rında Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde çalıştı. Bir süre Dolmabah-
çe'deki Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcılığı'nda bulundu. 
1938'de yeniden Ankara'ya döndü ve bundan sonraki hayatını bu 
şehirde geçirdi. Ankara'da 1938-1942 yıl larında Halkevleri 'nin 
kültür ve sanat yayınlarını yönetti. Đkinci Dünya Savaşı 
dönemindeki üç yıl lık yedek subaylığından sonra Çocuk Esirgeme 
Kurumu Yayın Müdürlüğü'ne atandı. Bu kurumun başkanlığını da 
yapan Dıranas, Zafer Gazetesi'nde de uzun yıllar günlük politik 
fıkralar yazdı. Anadolu Ajansı, Türkiye Đş Bankası Yönetim Kurulu 
üyeliklerinde bulundu. Bir süre Devlet Tiyatrosu Edebî Kurul 
Başkanlığı görevini üstlendi.21 Haziran 1980'de Ankara'da öldü.  
 Yedi Meşaleciler'i 1940 kuşağına bağlayan şairler içinde 
Cahit Sıtkı Tarancı i le birlikte şiirde sese, şekil mükemmelliğine 
önem verişi, Baudelaire sembolizminden hareket edip Türkçede 
yeni bir şiir dili ve yapısı inşa etmeye çalıştı. 
  
 Eserleri :  
 
 Şiir : 1.Şiirler (1974), 2.Kırık Saz (1975 / Tevfik Fikret'in 
Şiirlerinden Bugünkü Dile Aktarılmış Şiirler)  
 Tiyatro : 1.Gölgeler (1946-1947), 2.O Böyle Đstemezdi 
(1948), 3.Gölgeler-Çıkmaz (1977) 
 
 
 ¥¥¥¥ 
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 SERENAD 
 
 Yeşil pencerenden bir gül at bana, 
 Iş ıklarla dolsun kalbimin içi. 
 Geldim işte mevsim gibi kapına 
 Gözlerimde bulut, saçlar ımda çiğ. 
 
 Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, 
 Ben aşkımla bahar getirdim sana ; 
 Tozlu yollarından geçtiğim uzak 
 Đklimden şarkılar getirdim sana. 
 
 Şeffaf damlalarla titreyen ağır 
 Koncanın altında bükülmüş her sak. 
 Seninçin dallardan süzülen ıtır, 
 Seninçin karanfil, yasemin zambak... 
 
 Bir kuş sesi gelir dudaklarından ; 
 Gözlerin, gönlümde açan nergisler. 
 Düşen öpüşlerdir dudaklarından 
 Mor akasyalarda ürperen seher. 
 
 Pencerenden bir gül attığın zaman 
 Iş ıkla dolacak kalbimin içi. 
 Geçiyorum mevsim gibi kapından 
 Gözlerimde bulut, saçlar ımda çiğ. 
 
 (Şiirler, s.8) 
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 ARĐF NĐHAT ASYA 
 
 Çatalca'da doğdu (1904). Đstanbul'da Yüksek Öğretmen 
Okulu'nu bitirdi (1927). Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara 
ve Kıbrıs liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950-1954 arası 
Adana milletvekilliğinden sonra yine öğretmenliğe döndü (1954). 
Ankara Gazi Lisesi'ndeki son görevinden emekliye ayrılınca 
(1962) Yeni Đstanbul ve Babıâlide Sabah gazetelerinde siyasî ve 
edebî fıkralar yazdı. 5 Ocak 1975'te Ankara'da öldü. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Heykeltraş (1924), 2.Yastığımın Rüyası (1930), 
3.Ayetler (1936), 4.Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (1946), 5.Kubbe-i 
Hadrâ (1956), 6.Rubaiyyât-ı Arif (1956), 7.Kıbrıs Rubaileri (1964), 
8.Nisan (1964), 9.Kökler ve Dallar (1964), 10.Emzikler (1964), 
11.Dualar ve Aminler (1967), 12.Kova Burcu (1967), 13.Avrupa' 
dan Rubailer (1969), 14.Aynalarda Kalan (1969) 
 Özdeyiş : Kanatlar ve Gagalar (1946) 
 Düzyazı : Enikli Kapı (1964) 
 
 DUA 
 
 I 
 
 Biz, kıs ık sesleriz, minareleri, 
 Sen, ezansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Ya çağır şurda bal yapanlar ını; 
 Ya kovansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Mahyas ızdır minareler, göğü de 
 Kehkeşansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Müslümanlıkla yoğrulan yurdu 
 Müslümansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Bize güç ver, cihad meydanını 
 Pehlivans ız bırakma, Allâh'ım! 
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 Kahraman bekleyen yığınlar ını 
 Kahramansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Bilelim hasma, karşı koymasını : 
 Bizi cansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Müslümanlıkla yoğrulan yurdu 
 Müslümansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Yarının yollar ında y ıllar ı da 
 Ramazans ız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü 
 Ya çobansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız 
 Ve vatansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 Müslümanlıkla yoğrulan yurdu 
 Müslümansız bırakma, Allâh'ım! 
 
 (Duâlar v e Âminler, s.44-46)  

 
 FETĐH MARŞI 
 
 Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; 
 Dağlardan çekdir iler, kalyonlar çekilecek.. 
 Kerpetenlerle sûrun dişleri sökülecek ! 
 
 Yürü, hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın? 
 Fâtih'in Đstanbul'u fethettiği yaştasın ! 
 
 Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. 
 Senin de destanını okuyalım ezberden. 
 Haberin yok gibidir taş ıdığın değerden. 
 
 Elde sensin, dilde sen ; gönüldesin, baştasın. 
 Fâtih'in Đstanbul'u fethettiği yaştasın ! 
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 Yüzüne çarpmak gerek zamânenin fendini ! 
 Göster, kabaran sular nas ıl y ıkar bendini ! 
 Küçük görme, hor görme -delikanlım- kendini ! 
 
 Şu kır ık âbideyi yükseltecek taştasın; 
 Fâtih'in Đstanbul'u fethettiği yaştasın ! 
 
 Bu kitaplar Fâtih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır; 
 Şu mihrâb Sinânüddîn, şu minare Sinan'dır; 
 Haydi artık, uyuyan destanını uyandır ! 
 
 Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın? 
 Kız ım, sen de Fâtih'ler doğuracak yaştasın ! 
 
 Delikanlım, işaret aldığın gün atandan 
 Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan ! 
 Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan'dan... 
 
 Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın ; 
 Fâtih'in Đstanbul'u fethettiği yaştasın ! 
 
 Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin ! 
 Çelebiler çekilip haremlerde kışlas ın ! 
 Yürü aslanım, fetih haz ırlığı başlas ın... 
 
 Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın? 
 Fâtih'in Đstanbul'u fethettiği yaştasın ! 
 
 (Kıbrıs Rubâîleri, s.158) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 BAYRAK 
 
 Ey mavi gökler in beyaz ve kız ıl süsü.. 
 Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. 
 Iş ık ış ık, dalga dalga bayrağım, 
 Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 31

 Sana benim gözümle bakmayanın 
 Mezar ını kazacağım. 
 Seni selamlamadan uçan kuşun 
 Yuvasını bozacağım. 
 
 Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder.. 
 Gölgende bana da, bana da yer ver ! 
 Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar : 
 Yurda ay-yıldızının ışığı yeter. 
 
 Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 
 Kız ıllığında ıs ındık; 
 Dağlardan çöllere düşürdüğü gün 
 Gölgene sığındık. 
 
 Eş şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 
 Barış ın güvercini, savaşın kartalı... 
 Yüksek yerlerde açan çiçeğim; 
 Senin altında doğdum, 
 Senin dibinde öleceğim. 
 
 Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim; 
 Yeryüzünde yer beğen : 
 Nereye dikilmek istersen 
 Söyle, seni oraya dikeyim ! 
 
 (Kıbrıs Rubâîleri, s.3) 
 
 NAAT 
    - Hakkı Mahmut Soykal'ın ruhuna 
                        ithaf olunur- 
 Seccaden kumlardı... 
 .......................... .................. .................. 
 .......................... .................. .................. 
 Devirlerden, diyarlardan 
 Gelip göklerde buluşan 
 Ezanların vardı! 
 Mescit mü'min, minber mü'min... 
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 Taşardı kubbelerden Tekbîr, 
 Dolardı kubbelere "âmin!" 
 
 Ve mübarek geceler, dualar ımız, 
 Geri gelmeyen duâlardı... 
 Geceler, ki pır ıl pır ıl, 
 Kandillerin yanardı! 
 
 Kapına gelenler, yâ Muhammed, 
 -Uzaktan, yakından- 
 Mü'min döndüler kapından! 
 
 Besmele, ekmeğimizin bereketiydi; 
 Đki dünyada az îz ümmet, 
 Muhammed ümmetiydi. 
 
   Konsun -yine- pervazlara 
    Güvercinler; 
   (Hû hû)lara karışsın 
    Âminler... 
   Mübarek akşamdır; 
   Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsin'ler! 
 
 Şimdi seni ananlar, 
 Anıyor ağlar gibi... 
 Ey yetimler yetimi, 
 Ey garipler garibi; 
 Düşkünlerin kanadıydın, 
 Yoksulların sahibi... 
 Nerde kaldın ey Resûl, 
 Nerde kaldın ey Nebi? 
 
 Günler, ne günlerdi, yâ Muhammed; 
 Çağlar ne çağlardı : 
 Daha dünyaya gelmeden 
 Mü'minlerin vardı... 
 Ve bir gün, ki gaflet 
 Çöller kadardı, 
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 Halîme'nin kucağında 
 Abdullah'ın yetimi, 
 Âmine'nin emaneti ağlardı! 
 
 Hadîce'nin koncas ı, 
 Âişe'nin gülüydün. 
 Ümmetinin gözbebeği, 
 Göklerin resûlüydün... 
 Elçi geldin, elçiler gönderdin... 
 Ruhunu Allah'a, 
 Elini ümmetine verdin. 
 Beşiğin, yurdun, yuvan 
 Mekke'de bunalırsan 
 Medine'ye göçerdin. 
 
 Biz dünyadan nereye 
 Göçelim, yâ Muhammed? 
 Yeryüzünde riya, inkâr, hiyanet 
 Altın devrini yaşıyor... 
 Diller, sayfalar, satırlar 
 (Ebû Leheb öldü.) diyorlar : 
 Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed; 
 Ebû Cehil, kıtalar dolaşıyor ! 
 
 Neler duydu şu dünyada 
 Mevlid'ine hayran kulaklarımız : 
 Ne adlar ezberledi, ey Nebî, 
 Adına alışkın dudaklar ımız ! 
 Artık, yolunu bilmiyor; 
 Artık, yolunu unuttu 
 Ayaklarımız ! 
 Ka'be'ne siyahlar 
 Yakışmamıştır, yâ Muhammed, 
 Bugünkü kadar ! 
 
 Haset, gururla savaşta; 
 Gurur, Kafdağı'nda derebeyi... 
 Onu da yaralarlar kanadından, 
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 Gelse bir şefkat meleği... 
 Đyiliğin türbesine 
 Türbedar oldu iyi! 
 

 Vicdanlar sakat 
 Çıkmadan yar ına. 
 Đyilikler getir, güzellikler getir 
 Âdem oğullar ına! 
 

 Şu gördüğün duvarlar ki 
 Kimi, Taif 'tir, kimi Hayber'dir... 
 Fethedemedik, yâ Muhammed, 
 Senelerdir ! 
 

 Ne doğruluk, ne doğru; 
 Ne iyilik, ne iyi... 
 Bahçende en güzel dal, 
 Unuttu yemiş vermeyi... 
 Günahın kursağında 
 Haramların peteği! 
 

 Bayram yaptı yabanlar : 
 Semâve'yi boşaltıp 
 Sâve'yi dolduranlar... 
 Atını hendeklerden -bir atlay ışta- 
 Aşırdı aşıranlar... 
 Ağlasın Yesrib, 
 Ağlasın Selman'lar! 
 

 Gözleri perdeleyen toprak, 
 Yüzlere serptiğin topraktı... 
 Yere dökülmeyecekti, Ey Nebî 
 Yabanların gözünde kalacaktı! 
 

   Konsun -yine- pervazlara 
    Güvercinler; 
   (Hû hû)lara karışsın 
    Âminler... 
   Mübarek akşamdır; 
   Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsin'ler! 
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  Ne oldu, ey bulut, 
 Gölgelediğin başlar? 
 Hatır ında mı, ey yol, 
 Bir aziz yolcuyla 
 Aşarak dağlar taşlar, 
 Kafile kafile, kervan kervan 
 Şimale giden yoldaşlar? 
 
 Uçsuz bucaksız çöllerde, 
 Yine, izler gelenlerin, 
 Yollar gideceklerindir. 
 Şu Tekbîr getiren mağara, 
 Örümceklerin değil; 
 Peygamberindir, meleklerindir... 
 Örümcek ne havada, 
 Ne suda, ne yerdeydi... 
 Hakkı göremeyen 
 Gözlerdeydi! 
 
 Şu kuytu, cinlerin mi; 
 Per ilerin yurdu mu? 
 Şu yuva -ki bilinmez, 
 Kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu?- 
 Kuşlarını, bir sabah, 
 Medine'ye uçurdu mu? 
 
 Ey Abva'da yatan ölü, 
 Bahçende açtı dünyânın 
 En güzel gülü; 
 Hatıran, uyusun çöllerin 
 Ilık kumlar ıyla örtülü! 
 
 Dinleyene, hâlâ, 
 Çöller ses verir; 
 "Yâleyl!" susar, 
 Uğultular gelir. 
 Mersiye okur Uhud, 
 Kaside söyler Bedir. 
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 Sen de, bir hac günü, 
 Başta Muhammed, yanında Ebûbekir; 
 Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü 
 Destan yap, ey şehir! 
 
 Ebûbekir'de nûr, Osman'da nurlar... 
 Kureyş uluları, karşılarında 
 Meydan okuyan bir Ömer bulurlar; 
 Ali'nin önünde kapılar aç ılır, 
 Ali'nin önünde eğilir surlar. 
 Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de 
 Hakk'ın yiğitleri, şehîd olurlar... 
 Bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı; 
 Yerde kalmazdı ruh... kanatlıydı. 
 
   Konsun -yine- pervazlara 
    Güvercinler; 
   (Hû hû)lara karışsın 
    Âminler... 
   Mübarek akşamdır; 
   Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsin'ler! 
 
 Vicdanlar, sakat çıkmadan, 
 Yâ Muhammed, yarına; 
 Đyiliklerle gel, güzelliklerle gel 
 Âdem oğullar ına! 
 
 Yüreklerden taşsın 
 Yine, imanlar! 
 Itr î, bestelesin Tekbîr'ini; 
 Evliyâ, okusun Kur'ânlar ! 
 Ve Kur‘ânı göznûruyla çoğaltsın 
 Kayışzade Osman'lar! 
 
 Na'tını Gâlib yazsın, Mevlid'ini Süleyman'lar!  
 Sütunlar ı, kemerleri, kubbeleriyle 
 Geri gelsin Sinan'lar ! 
 Çarpıls ın, hakikat niyetine 
 Cenaze namaz ı kıldıranlar! 
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 Gel, ey Muhammed, bahardır... 
 Dudaklar ardında saklı 
 Âminlerimiz vardır !.. 
 Hacdan döner gibi gel; 
 Mi'rac'dan iner gibi gel; 
 Bekliyoruz yıllardır ! 
 
 Bulutlar kanad, rüzgâr kanad; 
 Hız ır kanad, Cibr îl kanad; 
 Nisan kanad, bahar kanad; 
 Âyetlerini ezber bilen 
 Yapraklar kanad... 
 Açılsın göklerin kapılar ı, 
 Açılsın perdeler, kat kat! 
 Çöllere dökülsün y ıldızlar; 
 Dizilsin yollarına 
 Yetimler, günahs ızlar! 
 Türküler yapan kızlar 
 Sancağını saçlarıyla dokusun; 
 Bilâl-i Habeş î sustuysa 
 Ezanlarını Dâvûd okusun! 
 
   Konsun -yine- pervazlara 
    Güvercinler; 
   (Hû hû)lara karışsın 
    Âminler... 
   Mübarek akşamdır; 
   Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsin'ler! 
 
 (Duâlar v e Âminler, s.62-74)  
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 ÂSAF HÂLET ÇELEBĐ  
 
 Đstanbul'da doğdu (1907). Galatasaray Sultanisi 'nin son 
sınıflarından Adliye Mektebi'ne geçti. Okulu bitirince bir süre zabıt 
kâtipliği, bankacılık yaptı, çeşitli küçük memurluklarda çalıştı. Son 
görevi Đstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplık 
memurluğu idi. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyat alanındaki çalış-
malarıyla da tanınan sanatçı, Fars ve Hint edebiyatları üzerine 
araştırma ve tanıtma yazıları, kitaplar yayımladı. 15 Ekim 1958'de 
Đstanbul'da öldü. Beylerbeyi'nde Küplüce Mezarlığı'na defnedildi. 
 Doğu-Batı kültürlerini bağdaştırarak, i lhamını Asya tasavvuf 
ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, Eski-Doğu medeniyet ve 
masallarından alan, ekzotik şiirleriyle tanındı. Somut malzemeyle 
soyut bir âlem inşa etti. Bir hayal ve duygu şairi değil, bir sezgi 
şairi oldu. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.He (1942), 2.Lâmelif (1945), 3.Om Mani Padme Hum 
(ilk iki kitaptakilerle yeni şiirler bir arada, 1953) 
 Monografi : 1.Mevlânâ (1940), 2.Molla Câmi (1940), 
3.Naima (1953), 4.Ömer Hayyam (1954) 
 Antoloji : Divan Şiirinde Đstanbul (1953) 
 Đnceleme : Mevlânâ ve Mevlevilik (1957) 
 Metin Neşri : Eşrefoğlu Divanı (1944) 
 
 SEMÂ-I MEVLÂNÂ 
 
 tennûre giymiş ağaçlar 
    aşk niyaz eder 
    mevlânâ 
 içimdeki nigâr 
 başka bir nigârdır 
 içimdeki sema'a 
 nice yıldızlar akar 
 ben dönerim 
 gökler döner 
 benzimde güller açar 
 güneşli bahçelerde ağaçlar 
 halaka-ssemâvâti- vel'ard'h 
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 yılanlar ney havalarını dinler 
 tennure giymiş ağaçlarda 
 
 çemen çocuklar ı mahmur 
 câaan 
 seni çağır ıyorlar 
 
 yolunu kaybeden güneşlere 
    bakıp gülümserim 
 ben uçarım 
   gökler uçar 
 
 (Om Mani Padme Hum, s.40) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 ĐBRÂHÎM 
 
 ibrâhîm 
 içimdeki putları devir 
 elindeki baltayla 
 kırılan putlar ın yerine 
 yenilerini koyan kim 
 
 güneş buzdan evimi yıktı 
 koca buzlar düştü 
 putlar ın boyunlar ı kırıldı 
 ibrâhîm 
 güneşi evime sokan kim 
 asma bahçeler inde dolaşan güzeller i 
 buhtunnasır put yaptı 
 ben ki zamans ız bahçeleri kucakladım 
 güzeller bende kaldı 
 ibrâhîm 
 gönlümü put sanıp da kıran kim 
 
 (Om Mani Padme Hum, s.10) 
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 NÛRUSĐYÂH 
 
 bir vardım 
 bir yoktum 
 ben doğdum 
 selimi sâlisin köşkünde 
 
 sebepsiz hüzün hocamdı 
 loş odalar mektebinde 
 harem ağalar ı lalaydı 
 kara sevdâma 
 uyudum 
 büyüdüm 
 ve nûrusiyâha ağladım 
 
 nûrusiyâha ağladığım zaman 
 annem sûzidilâra idi 
 ve babam bir tambur 
 annem sustu 
 babam küstü 
 ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha ağlar ım 
 nûrusiyâaah 
   nûrusiyâaahhh 
 
 (Om Mani Padme Hum, s.22) 
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AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU 
 
Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivralan köyünde doğdu (1894). 

Babasının adı Ahmet'tir. Yedi yaşında iken çiçek hastalığı 
sebebiyle iki gözünü kaybetti. Çamşıhlı Hüseyin Ağa'dan saz dersi 
aldı. 1928'de çevre ilçe ve köyleri dolaşmış, 1931'den sonra 
tanınmaya başlamıştır. Sivas'ta yapılan Aşıklar Bayramı'nda 
Ahmet Kutsi Tecer'in dikkatini çekti ve bilahere 20.yüzyılın en ünlü 
halk şairi oldu. 21 Mart 1973 günü köyünde öldü.  

 
Eserleri : 
 
Şiir : Dostlar Beni Hatırlasın 
 
TOPRAK DESTANI 
 
Dost dost diye nicesine sar ıldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
Beyhûde dolandım boşa yoruldum 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefâ gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile döğmeyince kıt verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Âdem'den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyve yetirdi 
Hergün beni tepesinde yetirdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Karnın yardım kazmayınan belinen 
Yüzün yırttım tırnağınan elinen 
Yine beni karşıladı gülünen 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
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Đşkence yaptıkça bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Havaya bakarsam hava alır ım 
Toprağa bakarsam dua alır ım 
Topraktan ayrılsam nerde kalır ım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Dileğin var ise iste Allah'tan 
Almak için uzak gitme topraktan 
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Hakikat ararsan açık bir nokta 
Allah kula yakın kul da Allah'a 
Hakk'ın gizli hazinesi toprakta 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Bütün kusurumu toprak gizliyor 
Merhem çalıp yarelerim düzlüyor 
Kolun açmış yollar ımı gözlüyor 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Her kim ki olursa bu sırra mazhar 
Dünyaya bırakır ölmez bir eser 
Gün gelir Veysel'i bağrına basar 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
   
(Türk Halk Şiiri, s.69-70) 

  
  
 
 
 
 
 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 43

 ATTĐLA ĐLHAN 
 
 Menemen'de doğdu (1925). Đstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ndeki yüksek öğrenimini yarıda bıraktı (1949), gazete ve 
dergilerde çalıştı. Demokrat Đzmir Gazetesi Genel Yayın 
Müdürlüğü ve Başyazarlığından Ankara'da Bilgi Yayınevi 
Danışmanlığına geldi (1973). Tutuklunun Günlüğü kitabıyla Türk 
Dil Kurumu 1974 Şiir Ödülü'nü, Sırtlan Payı romanı ile de 1974-
1975 Yunus Nadi Armağanı'nı kazandı. 
 Şairliğinin ilk on yılını, destan boyutlarıyla ve duygusal, 
gergin bir hava içinde, Đkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'yı saran 
bezginlik ve çöküntülerini yansıtmaya adamıştı. Zamanla 
toplumcu kollayışı bırakmamakla birlikte tek insanın duygu 
dünyasından kesitler verdi; artistik abartmalarla  ve yerli dünya 
görüşüne de yaslanarak bireysel temaları işledi. Aynı gerginlik ve 
gerilim kendine özgü bir söz dizim ve hazinesiyle at başı, çarpıcı 
benzetmelerle zenginleşmiş romanlarında da görülür. Eleştiride 
uzun zaman toplumcu gerçekçilik i lkelerine bağlı kalmıştır. 
 
 Eserleri :  
 
 Şiir : 1.Duvar (1948), 2.Sisler Bulvarı (1954), 3.Yağmur 
Kaçağı (1955), 4.Ben Sana Mecburum (1960), 5.Belâ Çiçeği 
(1962), 6.Yasak Sevişmek (1968), 7.Tutuklunun Günlüğü (1973), 
8.Böyle Bir Sevmek (1977), 9.Elde Var Hüzün, 10.Korkunun 
Krallığı, 11.Ayrılık Sevdâya Dâhil, 12.Kimi Sevsem Sensin 
 Roman : 1.Sokaktaki Adam (1953), 2.Zenciler Birbirine Benzemez 
(1957), 3.Kurtlar Sof rası (1963-1964), 4.Ay nanın Đçindekiler (a.Bıçağın 
Ucu /1973, b.Sırtlan Pay ı/1974, c.Yaraya Tuz Basmak/1978, 
ç.Dersaadet'te Sabah Ezanları, d.O Karanlıkta Biz), 5.Fena Halde 
Leman, 6.Haco Hanım Vay 
 Hikây e : Yengecin Kıskacı 
 Deneme / Anı : 1.Abbas Yolcu (1959), 2.Yanlış Kadınlar Yanlış 
Erkekler, 3.Anılar v e Acılar (a.Hangi Sol /1970, b.Hangi Batı/1972, 
c.Hangi Seks/1976, ç.Hangi Sağ/1980, d.Hangi Atatürk, e.Hangi 
Edebiy at, f.Hangi Laiklik, g.Hangi Küreselleşme), 4.Attilâ Đlhan'ın Defteri 
(a.Gerçekçilik Savaşı, b.'Đkinci Yeni' Sav aşı, c.Faşizmin Ay ak 
Sesleri/1975, ç.Batı'nın 'Deli Gömleği', d.Sağım Solum Sobe, e.Ulusal 
Kültür Sav aşı, f.Sosy alizm Asıl Şimdi, g.Ay dınlar Sav aşı, ğ.Kadınlar 
Sav aşı), 5.Cumhuriyet Söyleşileri (a.Bir Sap Kırmızı Karanf il, b.Ufkun 
Arkasını Görebilmek, c.Sultan Galiyef ) 
 Çev iri : 1.Kanton'da Đsy an (Malraux), 2.Umut (Malraux), 3.Basel'in 
Çanları (Aragon) 
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 SÖYLER 
 
 zaman olmuştur ki 
 dumanlı havuzlarda soğuk nilüferler 
 bulutlara savrulmuş ateş kuşlar ı 
      korkulu bir hicrânı 
        [söyler 
 zaman olmuştur ki 
 dalgınlıkları hisarbûselik kızlar ın 
 bildik şarkıları birden unutuşları 
 aynalarda solan gün 
   bilinmez hangi uğultulu 
      ahval-i perişânı  
        [söyler 
 zaman olmuştur ki 
 loş salonlar ın heyûlâ büfelerinde 
   o kristal fânûslu yorgun saat 
      fena halde durmuş 
       [görünse de 
   başka bir boyutta başka bir zamanı 
        [söyler 
 
 zaman olmuştur ki 
 falcının avcunda tuttuğu sihirli küre 
 aslında yaşanmamış belki hiç yaşanmayacak 
   ancak ne kadar renkli 
     ne kadar yanardöner 
      bir ömr-i zerefşânı 
        [söyler 
 zaman olmuştur ki 
   belki sonbahar belki akşam 
     tepeden tırnağa silme yıldız 
      belki haziran gecesi 
 sanki bir hayal oturmuş o tenha piyanoya 
 parmak uçlar ında tatyos efendi'nin 
   herkesin unuttuğu bir bestesi 
     çalıyor doya doya 
   o evcârâ beste ki 
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   çevresinde avizelerden 
     gökkuşağı serpintileri 
   gönüllerdeki şûhu 
     o serv-i hırâmânı söyler 
  
 zaman olmuştur ki 
 yanar mor zambaklar buğulu gece lâmbalar ı 
 bir katar kaybolur haydarpaşa garı'ndan 
   bırakıp gümüş çığlıklar ını tel tel 
       [ardında 
     ağır ve cefakâr 
      bir marşandiz katar ı 
 kıvamlı bir sessizliğe batmış ıhlamurlar 
 yalnız kuzguncuk'taki yalıda 
   karanlık bir gazelhân 
     yanık yanık 
      bir aşk-ı bî-amânı  
       [söyler 
  
 zaman olmuştur ki 
 sızar gecenin suları simsiyah camlardan 
 havada ölüm par ılt ıs ı adeta çelik 
 f î bin dört yüz beş 
   dersaadet'te yazıldı işbu gazel 
     avuçları kan 
      yüreği delik deşik 
   yaşlanmış ama uslanmamış 
     bir eski militanı 
      bir şâir-i devrânı 
       [söyler 
  
 (Ayrılık Sev dây a Dâhil, s.43-45) 
 

 BAKARSAK 
 
 zarif bir hüzündür 
   bembeyaz dolaşan 
     kuğuya bakarsak 
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 mücevher titreşimleriyle 
   mütereddit bir akşam 
     suya bakarsak 
 
 fazlasıyla ıs ındı deniz 
   kaynadı kaynayacak 
 dipten bir deprem yaklaş ıyor 
   suyun üzerindeki 
     buğuya bakarsak 
 
 ne kadar yoksul ve çıplak 
   görünürse görünsün ağaçlar 
 o kadar yakındır ilkbahar 
   özsuyu yürümüş dallara 
     uğultuya bakarsak 
 
 (Ayrılık Sev dây a Dâhil, s.46) 
  
 AYRILIK SEVDÂYA DÂHĐL 
 
 4 
 yalnızlık 
 hızla alçalan bulutlar 
   karanlık bir ağırlık 
 hava ağır toprak ağır yaprak ağır 
 su tozları yağıyor üstümüze 
 özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır 
   ef lâtuna çalar puslu lâcivert 
     bir sis kuşattı ormanı 
   karanlık çöktü denize 
 
 yalnızlık 
 çakmak taş ı gibi sert 
   elmas gibi keskin 
 ne yanına dönsen bir yerin kesilir 
   fena kan kaybedersin 
 kapını bir çalan olmadı mı hele 
 elini bir tutan 
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 bilekleri bembeyaz kuğu boynu 
   parmaklar ı uzun ve ince 
 sımsıcak bakışlar ı suç ortağı 
   kaçamak gülüşleri gizlice 
 
 yalnızlar ın en büyük sorunu 
 tek baş ına özgürlük ne işe yarayacak 
 bir türlü çözemedikleri bu 
   ölü bir gezegenin 
     soğuk tenhalığına 
      benzemesin diye 
   özgürlük mutlaka paylaşılacak 
     suç ortağı bir sevgiliyle 
 
 5 
 sanmıştık ki ikimiz 
   yeryüzünde ancak 
     birbirimiz için varız 
 ikimiz sanmıştık ki 
   tek kişilik bir yalnızlığa bile 
     rahatça sığarız 
 hiç yanılmamışız 
   her an düşüp düşüp 
     kristal bir bardak gibi 
      tuz parça kır ılsak da 
 hâlâ içimizde o yanardağ ağz ı 
   hâlâ kıpkız ıl gülümseyen 
     -sanki ateşten bir tebessüm- 
       zehir zemberek 
       [aşkımız 
  
 (Ayrılık Sev dây a Dâhil, s.78-80) 
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 BEYAZ DĐLEKÇE 
 
 I 
               "Ve yalnızca Rabbine rağbet edip (O'ndan) iste." 
            (El- Đnşirah, Âyet 8) 
 
 Rahmân ve Rahîm olan adına s ığınarak 
 Açtım iki elimi : Kor gibi iki yaprak... 
 Bir edep ölçeğinde umutlu ve utangaç, 
 Đşte dünya önümde; benim ruhum Sana aç. 
 Bu seğriyen ellerle Senden Seni isterim, 
 Senden Seni isterken canımdan ç ıkar terim. 
 Sana âşık ruhumdur merceği yakan ışık, 
 Gözlerim cemâlini görmeden de kamaş ık. 
 Bir mirasyediyim ben if lasın eşiğinde; 
 Hep sabr ım ölçülüyor ihlâs bileşiğinde; 
 Kimim? Kimlik ararken hem güler, hem ağlarım, 
 Yükseklerden dökülen sular gibi çağlarım... 
 Çok tuzlu bir denizim, her ân'ım med ve cezir, 
 Sana âşık olalı yüreğim kut' la esrir. 
 Döşeğim kara toprak, yorganım kara bulut; 
 Ben Seninle doluyken vurgun yapamaz kunût. 
 Her insan günah işler, Senden saklanır mı sır? 
 Tövbe dilekçesiyle sırttan kalkar bu nas ır... 
 Kâinatı yarattın, donattın, r ızık verdin; 
 Kimine sonsuz körlük, kimine ışık verdin; 
 Yanlış adım atmayın diye indi her kitap, 
 Sana açılan eli ger i çevirmezsin RAB. 
 Ulu bir silsileden peygamberler gönderdin, 
 Gökyüzüne yıldızlar, yere çiçekler serdin; 
 Senden önce bir Sen yok, kâinatta ĐLK, Sensin; 
 Bu kâinat bir metâ, hepsine Mâlik Sensin... 
  
 Ey Mâlik, ey Esmâü'l-Hüsnâ'nın cem'i Allah! 
 Kalbim buharlaş ıyor içimden çektikçe âh... 
 Hâkim-i Mutlak Sensin, Vâhid-i Ehad Sensin, 
 Rahmânü'r-Rahîm Sensin, Kerîm ve Samed Sensin 
 Rabbim, Seni tanıyan, bilir doluyu-boşu, 
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 Kapına geldi işte yorgun bir aşk sarhoşu. 
 Senden başkalar ına el açtırma; kapı, TEK... 
 Herşey ış ık ve gölge, bir Sensin Mutlak Gerçek. 
 Garibim, muzdaribim ama umutsuz değil 
 Seninle dost olanlar cihanda mutsuz değil. 
 Sen kurdun kâinatın görkemli yapıs ını, 
 Bu ev benim olsaydı açardım kapısını 
 Her uzvum bana karş ı, benimse hâlim işte; 
 Su alev alev yakar, diş kırıyor erişte... 
 Her damla ve lokmada ben Sana hamdederim, 
 Rezzâksın, r ızkım Senden, vermezsen ben neylerim? 
 Kovduğun şeytan bile mülkünde zar atıyor, 
 Gaflette avlayınca kulunu aldatıyor... 
 Benimse kıblem belli, secdelerim Sanadır, 
 Nefes alıp verirken, her seferim Sanadır. 
 Aklın bir sınır ı var, Sen s ınırsız büyüksün; 
 Kul az ıp sapıtmazsa, gazâbın niye çöksün? 
 Kin tutmak ve kan gütmek insana özgü maraz; 
 Kış başka hava söyler, başka çiçeklenir yaz, 
 Kulunum, kurbanınım, Rabbim Senin mülkünde 
 Garip kulun ne söyler, gülümse dilekçeme... 
 
 Tanyeri ışımada, uyandı tarla kuşu, 
 Sen varken tek bilici, kim çözer kuşça düşü? 
 Ey, insanı kalbiyle kilitleyen ve açan; 
 Ey, karanlıklar ı yırtıp Zâtından nurlar saçan 
 Sâdıku'l-Va'dü'l-Ker îm ve Kahhâr- ı Zü'l-Celâl! 
 Hay ırlı amel varken kim ister hay ırsız mal? 
 Dünya çürük bir tekne, batıp batıp ç ıkıyor, 
 Mal da put, makam da put, kabuk özü sıkıyor. 
 Güzel, çiçek ç ıkarmış, iki yüzü de çopur; 
 Her işin çarkı hile, kalmadı bereket, nur. 
 Her gece nöbetçidir bir garip ishak kuşu; 
 Nedir bu güzel sevda, nedir bu der in huşû? 
 Neden yanık ötüyor, neden hep geceleri? 
 Yoksa kapanmış mıdır gündüzlerin defteri? 
 Ey, mazlûmun hakkını zalimde bırakmayan 
 Özünde odun-ateş olmayanı yakmayan, 
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 Aşkın yanıklar ını başka türlü yandırma, 
 Dünyada ve ukbâda Sen bizi utandırma! 
 Iş ık için ölüme nas ıl koşar pervâne; 
 Đşte ben de öyleyim, Sana deli-divâne. 
 Senin için verince, verenin feyzi artar, 
 Gönülden bir sadaka, dağca bir ömrü tartar. 
 Herşeyim Sana aç ık, yak beni yakacaksan, 
 Hep Seni zikreyleyen külüme bakacaksan; 
 Ey benim öz sahibim, yeter ki Sen ilgilen, 
 Cemâlini görmeye namludan geçerim ben... 
 
 Ay'a, güneşe, çağa, emeğe ant içerim, 
 Azığımı az ık yap sıratı da geçerim. 
 Ne zaman ufka baksam, ufuklar bir kızıl gül; 
 Güllerle demetlenmiş beyaz lâle, mor sümbül; 
 Gül, lâle, sümbül, kekik.. her çiçek sana bakar, 
 Sular sevdalanınca sürünmez, kanat takar... 
 Hep Sana s ığınmış ım, tövbe benim ıtır ım, 
 Geceden sehere dek özümü kanatır ım. 
 Ellerim iki hümâ, hep dal arar konacak, 
 Havada elif  çizen bu yürek eller sıcak; 
 Đçim ateş örtüsü, dışım bir garip buzul, 
 Sen cömert bir Hâlıksın, ben ise yoksul bir kul. 
 Kâinatta ne varsa hepsinin zikrinde SEN, 
 Hamd ve şükür Sanadır, herşey Seninle esen; 
 Sen ki Sana geleni çevirmezsin eli boş, 
 Âşık boşa dememiş : "Lutfun da, kahrın da hoş." 
 Ey cennetler va'deden, va'dinde sadık Rabbim 
 Seni yâr diye yansır dört köşe yedi iklim... 
 Görünmez bir el var ki ömrümüzü biçiyor, 
 Sevap hasatı için vakit gelmiş geçiyor; 
 Herkes evine gitmiş, tek oynanmaz körebe, 
 Ben kalbimi güneşin astık kirpiklerine. 
 Şair yanım yürüyor; şiir, canın dumanı, 
 Namazdaki kıyamdır, ruhumun secde ânı; 
 Uzayan ve kısalan çöldeki çölün sesi, 
 Her mevsim çiçek açan bir umudun gölgesi... 
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 Gölgeler âleminde bütünlük yok, tüm yama; 
 Sabaha diri çıkan, kilitlenir akşama... 
 Gölgeler çok uzadı, belli ki menzil yakın, 
 Yolda kalma korkusu ipini kırar aklın. 
 Çocuk gökkuşağını yakalama peşinde, 
 Ana hep beşik sallar makaslanmaz düşünde; 
 Đki uç arasında baba kadîm bir sarkaç, 
 Hayatta hayat arar, ama yollar dolambaç... 
 Bir askerin soluğu çizerken mavi izler, 
 Besmele sular ında y ıkanır nebülözler... 
 Toprak, yağmurla ıslak, yağmur düşmezse kuru; 
 Âcizi Ferhat yapar, Kerem yapar aşk nuru; 
 Bir kara vagon gibi mühürlenmişse kalbi, 
 Kişi nas ıl bulacak karanlıkta SAHĐB'i? 
 Đşte bizim hâlimiz, işte âlemin hâli; 
 Sırtımıza sarmışız, dünya kadar vebâli. 
 Memedeki süt gibi saf ve sıcak çocuklar 
 Gündüz bin dalda seker, gece bir havza akar; 
 Gözleri yumulunca düşler i pembe, yeşil, 
 Elleri yıldız deren her çocuk bir ebâbil, 
 Dilerim tırpan atmaz f iliz kıran karakış, 
 Çağın eğitmenleri ne söylerse hep kargış... 
 Açları doyurmak zor, toklar şükre yabancı, 
 Arttıkça putevleri, Đbrahim çeker sancı. 
 Ey bizi bizden iyi gören, bilen, işiten, 
 Vuslat kokusu gelir, tünelden çıktı tren! 
 
 Bir beyaz dilekçedir Sana her yakar ış ım, 
 Đmanımla amelim hem perdem, hem nakışım. 
 Seni bilen takılmaz ikiye, üçe, beşe; 
 Bütün kar taneleri tarak vurur güneşe. 
 Kâdir ve Kadîm olan ey sınırs ız tek BÜYÜK; 
 Bir çöksem hiç kalkamam, zimmetimde onca yük; 
 Bu yükün yarıs ını bir dağa koy, dağ çöker, 
 Senin lutfundadır bu, çökmediyse bu nöker... 
 Çalı bile kendine s ığınan kuşu itmez, 
 Sen Gafûr'sun, Azîz'sin, Senin keremin bitmez. 
 Geldim işte kapına, kul Senden ırak olmaz, 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 53

 Sana adanmamışsa yürek de yürek olmaz... 
 Benden önce esirge Muhammed ümmetini, 
 Esen gitsin her kervan, en sona ula beni... 
 Önce çıks ın düzlüğe öksüz, yetim, dul,garip; 
 Defterin sonuna da bizi düşsün Has Kâtip. 
 Balkanlarda yit irdik renkli heybeyi, çulu; 
 Eşkiya baskınından çok çekti Anadolu, 
 Yangınlar s ık yaladı Đstanbul'u, Bursa'yı, 
 Đhlâs hesap verirken, küfür kaptı parsayı. 
 Yolunda Konya, Maraş çok şehitler vermiştir; 
 Erzurum yüreğini dağlar ına sermiştir; 
 Mescid-i Aksâ esir, Mekke, Medine küskün 
 Teni gizlese bile derdi derinde gülün... 
 Kâinat bir mozaik, herşeye sahip ALLAH, 
 Ey gizli ve âşikâr her derde tabip ALLAH! 
 Ne güzel bir nakkâşsın, nimetlerin bezekler; 
 Her hasta Senden şifâ, her âşık vuslat bekler. 
 Binlerce dal fışkırır bir ağaç gövdesinden; 
 Türlere Sen ayırdın, Âdil'sin, Bâis'sin Sen... 
 Tatar, Kıpçak, Azerî, Özbek ve Türkmen : Benim, 
 Her zulüm çağında da temiz kalmış kökenim. 
 Her Müslüman bir kartal, vurulur da pes etmez, 
 Oruçtan tat alanlar kemik peşinde gitmez. 
 Bezm-i Elest'te Sana secde eden ruh için; 
 Verdiği söze sâdık, doğru giden ruh için; 
 Kurtuluş zincirinin son halkas ı Muhammed, 
 Gelişi bir rahmetti, sonsuza dek de rahmet... 
 Şevkinle şekillenen o güzel rahmet için, 
 Miraç'taki vuslatta olan muhabbet için, 
 Tuz için, ekmek için, kitap ve kalem için, 
 Hakk'a hakkı arzeden eğrisiz kelâm için, 
 Hiç kimseyi vatansız, millet imi devletsiz, 
 Gönülleri sevdâsız, şehirleri mâbetsiz; 
 Bayraklar ı rüzgârsız, ocakları ateşsiz 
 Bırakma ulu Rabbim, asi kul değiliz biz! 
 Beş vakit minareler gürül gürül gürlesin, 
 Beş vakit câmilerde secde ehli terlesin. 
 Her can şunu bilsin ki, Kitap, Resûl, Kıble bir; 

IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi                          M. Muhsin KALKIŞIM              

 54 

 "Allah Bir" yolcusunun akortu Hakk'ı zikir... 
 Ey dilimin çiçeği, ak sütü imanımın; 
 Bıçak yüreği buldu, beden artık boş bir kın... 
 Tarihin uzak-yakın boyutlar ı içinde, 
 Diyelim Balkanlarda, bize kapalı Çin'de, 
 Ne kadar aç ve işsiz ve de mü'min Türk varsa, 
 Cümlesini uyandır özünü sarsa sarsa... 
 Ve indir rahmetini mukaddes şehirlere, 
 Dağlara imrenmesin etekteki bir dere... 
 Dursun şu göç kervanı, yabanın derdi çok zor; 
 Piyasa f iravunca, fakir garip, fakir hor, 
 Anadolu insanı vere vere tükendi, 
 Duâm o ki göçmesin bu değirmenin bendi. 
 Kır ım gâzilerini, Kerkük şehit lerini, 
 Çağına imza atan Afgan yiğitlerini, 
 Filistin'de kollar ı, ayaklar ı kır ılan, 
 Vatanından alınıp diyar diyar sürülen 
 Erleri, erenleri, pîrleri Sen esirge; 
 Sen ki, Rabbü'l-Âlemîn; isteyen bir çekirge!... 
 
 (Bey az Dilekçe, s.16-22) 
 
 SÂBIKALI 
 
 I 
 
 Seni sevdiğimi sana 
 pişirdim, pişirdim de söyledim, 
 dilimin sâbıkası bu. 
 
 Sana hep tenhalardan baktım 
 geçeceğin yollara çiçekler bıraktım, 
 elimin sâbıkas ı bu. 
 
 Ey aynalı çarşılarda tek gördüğüm, 
 saçlarını sanıp saçaklar ına yüz sürdüğüm 
 kilimin sâbıkas ı bu. 
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 Beni sen çıkardın dairenin dış ına 
 şiirlerle katıldım hayatın akış ına 
 kalemimin sâbıkas ı bu. 

 (Güneşten Öte, s.16) 
 
 KALBĐM DOLUDĐZGĐN GĐDER ECELĐNE 
 
 Tıpkı bahar mevsimi gibiyim, yar ı açık-yarı kapalı 
 Bir çiçek anaforuna kapılır ım, bir hüzün seline... 
 
 Geceleri kısa süren yaz göklerine benzerim bazen, 
 Yüreğimdekileri f ıs ıldar ım durmadan seher yeline. 
 
 Sevgilim gizlice geçerken de duyarım atlarının nal sesini 
 Adağımdır, yıldızlar ı asarım saçının her bir teline 
 
 Canım üzengi olsun beyaz atının eyerine, saçlarım dizgin 
 Canım topuklar ını öperken dizgini dolasın eline. 
 
 Dediler ki : altın, gümüş, elmas, yakut istemezmiş sevgili, 
 Dedim ki : ben aşk ve ibâdetlerimi kemer yapacağım beline. 
 
 Altının, gümüşün, elmasın, yakutun sözü mü olur? 
 Kim git der çeyiziyle kapıya gelmiş geline? 
 
 Ne zaman aşka çarpılmanın bedeli gündeme gelse 
 Kalbim doludizgin gider eceline... 
 
 (Güneşten Öte, s.33) 
 
 SÖZ IRMAĞININ BURGACINDA ŞEYH GALĐP'LE BĐR 

ELLEŞME 
 
 Topladı ırmaktan dolu ağını,  
 Çevresine ilân etti çağını... 
 O ki, iyi yaptı yapacağını, 
 "Döktü omuzdan puşu saçağını 
 Açdı gönüller deli bayrağını". 
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 Görmeyince uzaktan atar-tutar, 
 Görünce cilvesine cilve katar, 
 O, güneşle birlikte doğar-batar. 
 "Ay yenisi gökte ne ülker satar 
 Al boyayıp kan ile parmağını". 
 
 Ben sanır ım ki bir benim yakını, 
 Derim ki, bağr ıma sapla çakını... 
 Görmez önüne serdiğim ç ıkını, 
 "Saldı gönül iller ine akını 
 Kurdu göz ırmağına otağını". 
 
 Bir diyeti vardır yere basmanın, 
 Üzümü tez kurur susuz asmanın; 
 Erkânı var konuşmanın, susmanın, 
 "Nice tabur dağıtır ol yosmanın 
 Saç dağıtıp eğmesi kalpağını". 
 
 Kararı kesindir, her sözü kanun; 
 Tuz demişse tuzdur, un demişse un, 
 Tâ baş ında gözünü tutmuş suyun  
 "Đçip içip kendi elinden anun 
 Duramay ıp öpmüşüm ayağını". 
 
 Azdırdım yarayı özde gizleyip, 
 Şimdi çâre arıyorum s ızlay ıp, 
 Đnce-uzun tüm yollar ı izleyip 
 "Çok sürünüp gözlemişim özleyip 
 Ayağının izini, toprağını". 
 
 Ne taam istedim ne bir tas içit, 
 Yüzüme bakmadan dedi ki : Geç, git! 
 KARAKOÇ, sözünü yemez bir yiğit, 
 "Vermedi bir kimseye GÂLĐB geçit 
 Kanda çevirdiyse söz ırmağını"... 
 
 (Güneşten Öte, s.133-134) 
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 ÖPÜLDÜKÇE ÇOK CEYLAN 
 
 Güneşli, çiçekli bir günü yaşarken herkes kır larda 
 Ilık bir rüzgâr okurken fermanını bahar ın, 
 Sana yağmurlarla geliyordum, bir dağ'a takıldım ben; 
 Altında ezildim kopan çığlar ın. 
 
 Ufak ufak parçalara böldü kaderim beni 
 Sevdam kar sular ıyla uyumlu akar. 
 Al-kanımla kınalandı her kekliğin gagası, 
 Avcılar yüreğimde ateş yakar. 
 
 Ellerim bir yanda, gözlerim bir yanda seğirir, 
 Her hücrem ayrı ayrı selamlar seni; 
 Gönlümün aynasında mor hayaller uçuşur, 
 Bir ağacın dalından indiririm gölgemi. 
 
 Helva gibi eller in öpüldükçe çok ceylan 
 Ve ayak seslerini çoğaltan ufuklar sarp, 
 Đz sürüp geziyorum sana yetişmek için 
 Ne var ki yollar harap. 
 
 Dur ki, bir yerde dur ki, orası bahçe olsun; 
 Renk renk güller aç ıls ın ve üzüm versin asmalar. 
 Uzun saçlı y ıldızlar her gece havuzlara dolsun 
 Sabahlara kadar. 
 
 Gene bir bulut olup yağmurlar taş ımak istiyorum, 
  Topla parçalarımı beni yeniden yoğur. 
 Seninle yanmak, seninle üşümek istiyorum 
 Sevgilim, tabibim, meydana buyur!.. 
 
 (Kar Sesi, s.35-36) 
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ÖLÜME BAKAN AÇILAR 
 
 Bir rinde sordum ki ölümün aslı nedir 
 Dedi ki sevmemektir, içmemektir 
 Ne zaman ki elimdeki kadeh düşüp kır ılır 
 Bil ki vakit gurup, yaklaşan ölüm demektir 
 
 Yorgun bir işçiye sordum aynı soruyu 
 Yüzüme bir tuhaf bakıp durdu 
 Sanki dili bağlanmış da yüz mimikleriyle 
 Benim için ölüm işsizlik diyordu 
 
 Bir askere sordum aynı soruyu 
 Dedi ki çirkini korkulara yenilmektir 
 Ölümün güzeliyse cihad yaparken şehit olmak 
 Ne götüreceğini yaşarken bilmektir 
 
 Hiç ağlamamış bir hâkime sordum bu soruyu 
 Titredi deri değiştiren bir y ılan gibi 
 Belli ki ölümü hiç aklına getirmemiş 
 Herhalde iktidardan düşmek dedi 
 
 Açgözlü bir bezirgâna sordum bu soruyu 
 Bir servetine baktı, bir de dağlara 
 Ne fırtınalar atlatmıştı bugüne dek 
 Ölüm bir if lastı kapkara 
 
 Şanlı bir güzele sordum aynı soruyu 
 Iş ıklı kanatlar ı aniden buruşuverdi 
 Đlk kez sıkış ıyordu zaman aralığında 
 Ölüm yaşlanmak dedi ıslandı kirpikleri 
 
 Umutsuz bir hastaya sordum aynı soruyu 
 Doktoruna baktı baktı ve daldı 
 Doktorsa bir kalbin durmas ıdır ölüm dedi 
 Ve ıslıkla ağır bir melodi çaldı. 
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 Bir katı inkârc ıya sordum bu soruyu 
 Dedi ki ruhlardan maddenin intikam almas ıdır 
 Her şey doğumla başlar, ölümle biter 
 Đnanc ım Darvin' le muâs ır 
 
 Bir inanmışa sordum bu soruyu 
 Dedi ki ölüm bir geçitt ir gerçek sılaya 
 Yeter ki azığın has, binit in yürük olsun 
 Tevhid bayrağıyla yürü ukbâya 
 
 Bir ressama sordum aynı soruyu 
 Danseden parmaklar ı kasılıp kaldı 
 Dedi ki anatomiden ötesini göremiyorum 
 Belki de ölüm bir çılgın tablonun adı 
 
 Yüreği süt bir çobana sordum aynı soruyu 
 Dedi ki ben şu sürüyü güden çobanım 
 Sürü de, bu can da emanet bana 
 Ver derse veririm Sultanım 
 
 Bir âşıka sordum bu soruyu 
 Dumans ız yanıp eriyen bir aşk erine 
 Dedi ki ölüm bir vuslat uykusudur 
 Perdeyi aralayan gözlerine 
 Ve kendime sordum ben bu soruyu 
 Bedenim bir koza, ruhum bir beyaz kelebektir 
 Bildim ki dünyada sevdiklerini dünyada bırakıp 
 Ölüm soyunarak Hakk'a yürümektir 
 
 (Kar Sesi, s.109-111) 
   
 
 
 
 
 
 
 

IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi                          M. Muhsin KALKIŞIM              

 60 

 BÂKî  
 
 Klasik Türk Edebiyatı’nın büyük şairlerinden Bâkî, 1526'da 
Đstanbul'da doğdu. Asıl adı Mahmud Abdülbâkî'dir. Fakir bir 
müezzinin oğlu olduğu için çocukluğunda saraç çıraklığı yaptı. 
Đçindeki okuma iştiyakıyla medreselere, devrin tanınmış âlimlerinin 
derslerine devam etti. Şair Zâtî'nin dostluğunu kazandı. 1564'ten 
sonra Đstanbul medreselerinde müderrisliğe başladı. Edirne, 
Mekke ve Medine kadılıklarında (1576-1582) bulunduktan sonra, 
yine Đstanbul'a döndü. Đstanbul kadısı (1584), Anadolu Kazaskeri 
(1585), Rumeli Kazaskeri (1591) oldu. Görevden alınmalar ve 
yeniden atanmalarla zaman zaman bu son görevde çalıştı. 
Şeyhülislâm olamadan 7 Nisan 1600'da Đstanbul'da öldü. 
 Hayatı rindlik ve zevk alma açılarından değerlendirdiği 
şiirlerinde belirgin hâkim özellikler ; edebî sanatlar, kelime oyun-
ları, mazmun ve hayallerdeki yoğunluğa rağmen bozulmayan, 
sağlam bir dil yapısı ve etkileyici bir âhenktir.  Sağlığında iken 
eserleri Osmanlı sınırlarını aşıp Tebriz ve Hindistan saraylarında 
okunmuş ve "Sultânü'ş-Şuarâ" (Şairler Sultanı) kabul edilmiştir.  
 

 Eserleri :  
 

 Şiir : Dîvân  
 Nesir : 1.Fezâilü'l-Cihâd Tercümesi, 2.Hadîs-i Erbaîn 
Tercümesi, 3.Meâlimü'l-Yakîn, 4.El-Đlâm (Mekke Tarihi) 
  

MERSĐYYE- Đ SULTÂN SÜLEYMÂN HÂN ALEYHĐ'R-
RAHMETĐ VE'L-GUFRÂN  

 
 V 
 

 Gün doğdu Şâh- ı âlem uyanmaz mı hâbdan 
 Kılmaz mı cilve hayme-i gerdûn-cenâbdan 
 

 Yollarda kaldı gözlerimiz gelmedi haber 
 Hâk-i cenâb-ı südde- i devlet-meâbdan 
 

 Reng-i izârı gitdi yatır kendi huşk-leb 
 Şol gül gibi ki ayrı düşüpdür gül-âbdan 
 
 Gâhî hicâb- ı ebre girer husrevâ felek 
 Yâd eyledikçe lutfunu terler hicâbdan 
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 Tıf l-ı sirişki yerlere girsin duâm odur 
 Her kim gamından ağlamaya şeyh u şâbdan 
 
 Yansın yakılsın âteş-i hecrinle âfitâb 
 Derdinle kara çullara girsin sehâbdan 
 
 Yâd eylesin hünerlerini kanlar ağlas ın 
 Tîgın boyunca karaya bats ın kırâbdan 
 
 Derd ü gamınla çâk-i gir îbân edip kalem 
 Pîrâhenini pârelesin gussadan alem 
 
 VI 
 
 Tîgın içirdi düşmana zahm- ı zebânlar ı 
 Bahs etmez oldu kimse kesildi lisânları 
 
 Gördü nihâl-i serv-i ser-efrâz-ı nîzeni 
 Ser-keşlik adın anmadı bir dahı banlar ı 
 

 Her kanda bassa pây-ı semendin nisâr için 
 Hânlar yolunda cümle revân etdi cânlar ı 
 
 Deşt-i fenâda mürg-i hevâ durmayıp konar 
 Tîgın Hudâ yolunda sebîl etdi kanlar ı 
 
 Şemşîr gibi rûy-ı zemîne taraf taraf 
 Saldın demir kuşaklı cihân pehlevanları 
 

 Aldın hezâr bütgedeyi mescid eyledin 
 Nâkûs yerlerinde okutdun ezânlar ı 
 
 Âhır çalındı kûs- ı rahîl etdin irt ihâl 
 Evvel konağın oldu cinân bûstânlar ı 
 
 Minnet Hudâ'ya iki cihânda kılıp saîd 
 Nâm- ı şerîf in eyledi hem gâz î hem şehîd 
 
 (Dîv ân, s.78-79)  
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  TAHMÎS-Đ GAZEL- Đ SULTÂN SÜLEYMÂN HÂN 
 
 I 
 
 Câme-i sıhhat Hudâdan halka bir hıl'at gibi 
 Bir libâs-ı fâhir olmaz cisme ol kisvet gibi 
 Var iken baht u saâdet kuvvet ü kudret gibi 
 
 Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi 
 Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi 
 
 II 
 
 Ehl-i vahdet kâinâtın âkil ü dânâsıdır 
 Merd-i fâriğ âlemin mümtâz ü müstesnâsıdır 
 Gör ne der ol kim sözü gûyâ Mesîh enfâsıdır 
 
 Saltanat dedikleri ancak cihân gavgâs ıdır 
 Olmaya baht u saâdet dünyada vahdet gibi 
 
 III 
 
 Tâat- ı Hak mûnis-i bezm-i bekâdır âkıbet 
 Sıhhat- ı cân u beden senden cüdâdır âkıbet 
 Bâd-ı sarsardır fenâ âlem hebâdır âkıbet 

 Ko bu ayş u işreti çünkim fenâdır âkıbet 
 Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâat gibi 
 
 IV 

 Âlemi gözden geçirsen eylesen bin y ıl rasad 
 Devr içinde durmasan görsen hezârân nîk ü bed 
 Her tarafdan aksa dünyâ mâlı gelse lâ-yu'ad 
 Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded 
 Gelmeye bu ş îşe-i çarh içre bir sâat gibi 
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 V 
 
 Menzil-i âsâyiş-i ukbâya istersen vüsûl 
 Hubb- ı dünyâdan ferâgat gibi olmaz doğru yol 
 Şâdmân erbâb- ı uzletdir hemân Bâkî melûl 
 
 Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fâriğ ol 
 Olmaya vahdet makâmı kûşe-i uzlet gibi 
 
 (Dîv ân, s.90-91) 
    
 ¥¥¥¥ 
 
 GAZEL 
 
 Fermân- ı aşka cân ile var inkıyâdımız 
 Hükm-i kazâya zerre kadar yok inâdımız 
 
 Baş eğmeziz edânîye dünyâ-yı dûn için 
 Allâh'adır tevekkülümüz i't imâdımız 
 
 Biz müttekâ-y ı zer-keş-i câha dayanmaz ız 
 Hakk'ın kemâl-i lutfunadır istinâdımız 
 
 Zühd ü salâha eylemeziz ilticâ hele 
 Tutdu egerçi âlem-i kevni fesâdımız 
 
 Meyden safâ-yı bâtın-ı humdur garaz hemân 
 Erbâb- ı zâhir anlayamazlar murâdımız 
 
 Minnet Hudâ'ya devlet- i dünyâ fenâ bulur 
 Bâkî kalır sahîfe-i âlemde adımız 
 
 (Dîv ân, s.218)  
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 GAZEL 
 
 Hattım hisâbın bil dedin gavgâlara saldın beni 
 Zülfüm hayâlin kıl dedin sevdâlara saldın beni 
 
 Geh âbveş giryân edip geh bâdveş pûyân edip 
 Mecnûn- ı ser-gerdân edip sahrâlara saldın beni 
 
 Vaslım dilersin çün dedin lutf ediben olsun dedin 
 Yarın dedin bir gün dedin ferdâlara saldın beni 
 
 Yûsuf gibi izzetde sen Ya'kûbveş mihnetde ben 
 Dil sâkin-i Beytü'l-Hazen tenhâlara saldın beni 
 
 Bâkî-sıfat verdin elem etdin gözüm yaş ını yem 
 Kıldın gar îk-i bahr- ı gam deryâlara saldın beni 
 
 (Dîv ân, s.430) 
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 BEHÇET NECATĐGĐL 
 
 Đstanbul'da doğdu (1916). 1940'da Đstanbul Yüksek Öğret-
men Okulu'nu bitirdi. Kars Lisesi'nde başladığı edebiyat öğret-
menliğini Đstanbul Eğitim Estitüsü'nde (1960-1972) sona erdirdi. 
13 Aralık 1979'da Đstanbul'da öldü. Zincirl ikuyu Mezarlığı'nda 
medfundur. 
 "Eski Toprak" ile 1957 Yeditepe Şiir Armağanını, "Yaz 
Dönemi" kitabıyla da Türk Dil Kurumu 1964 Şiir Ödülünü kazandı. 
Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta halli bir vatandaşın, 
birey olarak başından geçecek durumları hatırlatmaya; ev-aile-
yakın çevre üçgeninde, gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, 
duyurmaya harcadı. 
 
 Eserleri :  
 
 Şiir : 1.Kapalıçarşı (1945), 2.Çevre (1951), 3.Evler (1953), 
4.Eski Toprak (1956), 5.Arada (1958), 6.Dar Çağ (1960), 7.Yaz 
Dönemi (1963), 8.Divançe (1965), 9.Đki Başına Yürümek (1968), 
10.En/Cam (1970), 11.Zebra (1973), 12.Kareler Aklar (1975), 
13.Sevgilerde (1976), 14.Beyler (1978), 15.Söyleriz (1980). "Sevgi-
lerde", bütün kitaplarından kendi eliyle seçtiği şiirlerden oluşmuştur.  
 Çeviri Şiir : Yalnızlık Bir Yağmura Benzer (1984). 
 Deneme : Bile /Yazdı (1979)  
 Radyo Oyunu : 1.Yıldızlara Bakmak (iki oyun, 1965), 
2.Gece Aşevi (beş oyun, 1967), 3.Üç Turunçlar (altı oyun, 1970), 
4.Pencere (dört oyun, 1975).    
 Sözlük : 1.Edebiyatımızda Đsimler Sözlüğü (1960), 
2.Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü (1979) 
 
 EV ĐN HALLERĐ 
 
 Evin yalın hali 
 Đster cüce, ister dev 
 Camlar ında perde yok 
 Bomboş, ev. 
 
 Evin - i hali, sabah, 
 Geciktiniz haydi! 
 Uykuların tatlandığı sularda 
 Bırakacaksınız evi. 
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 Evin -e hali,  gün boyu, 
 Ha gayret emektar deve! 
 Sırtınızda y ılların yorgunluğu 
 Akşam erkenden eve. 
 

 Evin -de hali, saadet, 
 Is ınmak ocaktaki alevde 
 Sönmüş yıldızlara karşı 
 Iş ıklar varsa evde. 
 

 Evin -den hali, uzaks ınız, 
 Hattâ içinde yaşarken 
 Aşkların, ölümlerin omzunda 
 Ayrılmak varken evden. 
 
 (Sev gilerde, s.72) 
 

 ONLARDA 
 

 Birazdı vardı çok denendi 
 Geldiler almaya diyebiliyor musunuz 
 Geç bile kaldı. 
 

 Onlar ın meclisinde hep birini düşlerim. 
 Ayrı içimde / kinden vurduğum dışa 
 Yüzlere karşı -- 
 Karşılar ında mıy ım? 

 Yaşın yaşın -- o ses! Boyuna aynı içit ! 
 Bir / kendi'yi iki olurak bırakarak 
 Değişmez f incanla tutulur gelenlere 
 Bir bakıma yaşamak, görücülere çıkarak. 

 Uzak/da kalanlar bir yerde kesilmeleri! 
 Hangi pınar (yollara bakıyorum kans ız) 
 Aldattı seni Nergis? 
 Neyi kurtarır kaçarken 
 Sular/da bulanık küçük zaman balıklar ı 
 Ondalığım onlarda -- belki biraz ağlar 
 Yüzlere karşı bir şeyler yapmalı! 
 

 (Sev gilerde, s.234) 
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 NE KADAR 
 
 Baktılarsa göre/ne kadar 
 Bir aynaydı gördüler 
 Yüzlerine tutulan. 
 
 Yıllar sonra birisi anlattığı anıda 
 Gene solgun bir güle/ne kadar 
 Bakar buzlu camlardan. 
 
 (Sev gilerde, s.243) 

 
 YÜN 
 
 Tutar bir ah âhûyu yâhûlarda 
 Kim atar kemendi kalkar divandan 
 Bir çağ günümüze. 
 
 Aynalarda çok şey görülüptür 
 Yokken söylenmiş, olmadan görülmüşse 
 Gitmiş hepsi cümle/ten. 
 Düşe kalka hasta-i gam 
 O hangi yollardan gelir yânımıza. 
 
 Her ayrılışta en az hüzün vardır 
 Ellerinde bir şairin 
 Par lar bu ne zamandır 
 Karışmış yünümüze. 
 
 (Sev gilerde, s.252)  
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 BEŞĐR AYVAZOĞLU 
 
 Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu (1953). 1975'te Bursa Eğitim 
Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli l iselerde 
öğretmenlik (1980-1985), TRT'de denetimcilik görevlerinde 
bulundu. Hergün ve Tercüman gazetelerinde sanat-edebiyat 
sayfaları yönetti. "Aşk Estetiği" adlı kitabıyla fikir dalında 1982 
Türkiye Yazarlar Birliği Armağanı'nı kazandı. 
 
 Eserleri : 

 Şiir : 1.Gülnâme (1983), 2.Kaknus (1991), 3.Şiirler (1996) 
 Deneme : 1.Aşk Estetiği (1982), 2.Geçmişi Yeniden Kurmak 
(1987), 3.Halk Şiirinden Tarihe (1991), 4.Şehir Fotoğrafları (1994), 
5.Geleneğin Direnişi (1996), 6.Yaza Yaza Yaşamak (1999), 
7.Kuğunun Son Şarkısı (1999), 8.Altı Çizil i Satırlar (2000), 9.Altın 
Kapı (2001), 10.Derkenar (2002), 11.Divan Yolu (2003) 
 Đnceleme : 1.Yahya Kemal : Eve Dönen Adam (1985), 
2.Đslâm Estetiği ve Đnsan (1989), 3.Güller Kitabı (1992) 
 Fabl : Aslanlar, Tilkiler ve Eşekler (1990) 
 Biyografi : 1.Defterimde 40 Suret (1996), 2.Dede Efendi 
(1997), 3.Peyami, Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı (1999) 
 Roman : Bozgunda Fetih Rüyası (2001) 
 
 DAHA DENĐZ DAHA DAĞ 

 I 

 Çözülüp masallarda örülmüş gür saçları 
 Esti dağlar ımızda hür Akdeniz rüzgârı 
 Bir bir uyandılar o tuzlu serinliklere, 
 Göklerden gürül gürül gökler indi yere. 
 Atlar huysuzlandı, köpürdü yeleleri 
 Ve kabaran suların destan velveleleri.. . 
 Eridikçe zirvelerde dağlar gibi kar, 
 Par ladı çifte su verilmiş iğri kılıçlar. 
 Kopup Đç-Asya'dan nice binlerce atlı, 
 Nice binlerce yiğit baştanbaşa pusatlı 
 Atıldı günbatıya daha deniz daha dağ! 
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 II 

 Gündoğusundan çiçekler getirdik dağlar ına. 
 Uğrayıp bir bir eski zaman sevdalarına, 
 Geldik ve 'Tanr ı bir' dedik yüzgörümlüğü, 
 Seni gördük ey nigâr- ı rûm, çözüldü büyü. 
 Tunç yüzlü kahramanlar, bengisu kadehleri, 
 Zafer musikiler i ve raks titretti yeri. 
 Güneş sonsuz meş'ale, birleşen doğu batı, 
 Ve uyanan yeryüzünde bir ışık saltanatı. 
 Biz güzellik avcılar ı, biz gök yolcular ı 
 Sen yeşeresin diye sebil ettik sular ı, 
 Bir özge bahar oldu, açıldı bir özge çağ. 
 
 III 

 Buda'yı bırakır ız Nirvana'ya gömülmüş, 
 Tao bir Çin gecesinde kısa süren düş. 
 Đnce f ikirle Buda, ince çizgilerle Çin 
 Ergeç varır gerçeğe, düş gölgesi gerçeğin. 
 Gelirlerse soyunur, ak pak olur gelirler, 
 Kırarlar putlar ını kıbleye yönelirler. 
 Açılır bu boz dağlarda binlerce lâle, 
 Haçlar birer birer eğilir, döner hilâle. 
 Açılır tennûreler, döner döner aç ılır 
 Ve kalkar cümle perde, uyanır ebedî sır, 
 Şems erişir, vakt erişir, döner Mevlânâ. 
 
 IV 

 Dikmiş moğolca gözlerini bu güzel çağa, 
 Ölüm yeşersin diye kin eker ler toprağa. 
 Nedir bu bahar ortasında bu apansız kar,  
 Kimdir onlar ki bahçemi yağmalarlar? 
 Bilmezler, birgün çiçekler açar kardan, 
 Birgün özlenen Leylâ görünür uzaklardan. 
 Serviler büyür, kubbeler yükselir yine, 
 Erişir bu topraklar masal zenginliğine. 
 Sonra bir oğul doğar adı Đstanbul olur, 
 Âzad ettiğimiz kin, sevdamıza kul olur. 
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 Kopup Anadolu'dan nice binlerce atlı, 
 Nice binlerce yiğit baştanbaşa pusatlı, 
 Atılır günbatıya daha deniz daha dağ! 
 
 (Şiirler, s.9-12) 

 
 ¥¥¥¥ 
 
 BAKARDIM GÜNEŞ AVUÇLARIMDA 
 
 Hani güzel çocukluk evleri vardı 
 Görülmemiş rüyalar gördüğümüz 
 Yıldızlara bürünürdüm üşüyünce 
 Ay üşümüş ellerimden kayardı. 
 
 Dağlarda kar yağardı ışıl ış ıl 
 Aşılası dağlar vardı uzakta. 
 Dağlarda masallardan kopup gelmiş 
 Ateş yakan bin atlı düşünürdüm 
 Ve sonra koşardım pencereme, 
 Pencerem masallara bakardı. 
 
 At sürerdim doludizgin dağlara, 
 Dağlar uyanırdı ağır uykulardan. 
 Alırdım kendimi korkulardan, 
 Biraz daha büyürdüm, biraz daha. 
 
 Hülya gibi gizlice kurulmuş 
 Masal sofraları ve bir çocuk 
 Öylesine sevilmiş ve doyurulmuş 
 Ki bahçeler, kuşlar ve kahkaha. 
 Güller açardı parmak uçlar ımda, 
 Bakardım, güneş avuçlarımda. 
 
 (Şiirler, s.34) 
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 AŞK 

 I 
 Âlemde ne var ki aşktan özge 
 Beyhûde nefes tüketme şair 
 Bitmez diyerek sar ıldığın ömr 
 Bir sâde fasıldır aşka dair 
 
 (Şiirler, s.37) 
 

 ŞĐĐR VE GERÇEK 
 

 Ben gerçeğe döndüm dedi şair 
 Birdenbire vazgeçti şiirden 
 Gerçek diye bir perdeyi açtı 
 Binlerce şiir parladı birden 

 (Şiirler, s.46) 
 

 ESKĐ ZAMANLAR ŞĐĐRĐ 
 
 II 

 Biliyorum, bu yoldan birileri 
 Binip yörük atlar ına, gitmişler. 
 Şimdi belli belirsiz ayak izleri 
 Uzar gider biteviye. 
 

 Şairim ben, eski bir yol çocuğu, 
 Yeni yolculuklara dünden haz ır. 
 Güneş yeniden güneşleyin doğsun 
 Diye çaldım kılıcımı karanlıklara.    
 

 Uzaklarda kervan çıngıraklar ı, 
 Nal sesleri, yaşanmamış sevdalar, 
 Dallar ında güneşler açan ağaç 
 Ve bulutlar gibi uçuşan dağlar. 
     
 Bu yollarda benden başka yolcu yok, 
 Dilimi kimse bilmez, halbuki ben 
 Söylenmemiş sözleri şairlerin 
 Aparmış ım gizlice diller inden. 
 (Şiirler, s.70) 
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 EŞEK VE AŞK 
 
 Gördüm söz denizinde Cüneyd'i 
 inciler devşirmedeydi. 
 Yüzü ay gibi pır ıl pır ıldı yine 
 ve halk etrafında halka halka 
 inci dizmedeydi can ipliğine. 
 
 Derken bir köylü feryad ederek 
 "Cüneyd sen olsan gerek!" 
 diye çıkageldi telaş içinde: 
 "Ey sırlar hazinesi, müşkülüm var, 
 dediler ki kalk Cüneyd'e git, 
 açarsa bu kapıy ı Cüneyd açar!" 
 
 Ve Cüneyd döndü köylüye : "Neden 
 çekip ah kılıc ını böyle s îneden 
 bize geldin, söyle?" 
 
 "Dün, dedi köylü, odun kesmeye 
 dağa çıkmıştım nafakam için, 
 düşüp kaldım - ihtiyarlık bu ya- 
 uyku dedikleri kör kuyuya. 
 Bir uyandım ki ne görsem iyi, 
 yerinde yeller eser eşeğimin! 
 O benim kırk y ıllık eşeğimdi, 
 bilmem hangi cehennemde şimdi? 
 Medet pîrim, çâre sende!" 
 
 Đşte o dem ay yüzünde Cüneyd'in 
 açıldı binlerce tebessüm gülü. 
 "Sabret, dedi köylüye, otur ve sus, 
 halleder iz bu müşkülü!" 
 
 Aşk bahsini gönül defterinden, 
 bulup doğruldu yerinden. 
 Dedi ki : "Ey bizimle bu bağa 
 gül devşirmeye gelen canlar ! 
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 Aranızda ömrünce aşk derdine 
 düşmeyen varsa kalks ın ayağa!" 
 
 Kaltı bir kara yüzlü bilgiç : 
 "Söylediklerin masal, dedi, 
 ey Cüneyd, şükürler olsun ki 
 düşmedim aşk derdine hiç ! 
 Ben bu ilmin ezelî cahiliyim, 
 sevmedim şimdiye dek!" 
 
 Cüneyd döndü köylüye, "Al, dedi, 
 işte kaybettiğin eşek!" 
 
 (Şiirler, s.129-130)  
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 CAHĐT SITKI TARANCI 
 
 Diyarbakır'da doğdu (1910). Đstanbul'da Galatasaray 
Lisesi'ni bitirdi (1931). Mülkiye Mektebi'ndeki yüksek öğrenimini 
Paris'te tamamlamak istedi (1939), Đkinci Dünya Savaşı çıkınca 
yurda döndü (1940). Ankara'da birkaç kuruluşta mütercim olarak 
çalıştı. 1945'te ağır bir hastalığa yakalandı. Türkiye'de tedavisi bir 
sonuç vermeyince Viyana'ya götürüldü (1956). Orada bir 
hastahanede öldü (13 Ekim 1956). Cenazesi Ankara'da toprağa 
verildi. 
 “Otuz Beş Yaş” şiirinin 1946 CHP Şiir Yarışması'nda birin-
cil ik kazanmasıyla ünü yaygınlaştı. Biçim kaygısını ön planda 
tuttuğu şiirlerinde hayatın ve aşkın güzelliğini övdü, ölümün 
üstünlüğünü vurguladı. Türkçeyi bütün tatlılık ve anlatım gücüyle 
şiire geçirdi.  
 
 Eserleri :    

 Şiir : 1.Ömrümde Sükût (1933), 2.Otuz Beş Yaş (1946), 
3.Düşten Güzel (1952), 4.Sonrası (1957) 
 Mektup : Ziya'ya Mektuplar (1957) 
 Hikâye : Cahit Sıtkı Tarancı'nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri 
(1976) 

 ALLAH'I ARARKEN 

 Bilirim ne yapsam hata, 
 Yanlış attığım her adım; 
 Ellerim elma dalında; 
 Âdem'le Havva ecdadım. 

 Belli ne birdir ne iki; 
 Günahım başımdan aşkın. 
 Ya Rab sen de bilirsin ki 
 Bir sen varsın bana yakın. 
 
 Yaşaran gözlerime bak, 
 Ben yalan söylemek bilmem, 
 Herşeyim güneşte çıplak; 
 Nedamet bende cehennem. 
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 Ben ne geceleyin y ıldız, 
 Ne kelebeğim gündüzün. 
 Bana ben gibi riyâs ız 
 Yüzün gerek Ya Rab yüzün. 

 Boş değil ettiğim niyaz 
 Halden bilmiyor kimseler, 
 Dost mu düşman mı tanınmaz, 
 Suda oynıyan çehreler. 

 Gitmekle bitmiyor umman; 
 Sular azgın, tekne delik. 
 Ah bu dağlar, ah bu duman! 
 Yolunu şaşırdı geyik. 

 Gün yoktur geçsin tasasız; 
 Geceler dersen Kerbelâ. 
 Sanırım her düşen yıldız 
 Göğsümden kopan vaveylâ. 

 Merhem tutmuyor yarada; 
 Kır ıldı kolum kanadım. 
 Gençliğim gitti arada. 
 Ah neden sonra anladım. 

 Ben de, senden gayri hasret 
 Değmez gözyaşı dökmeğe, 
 Medet büyük Allah medet, 
 Kulunu saran geceye. 

 (Otuz Beş Yaş, s.32-34) 

 
 OTUZ BEŞ YAŞ ŞĐĐRĐ 
 
 Yaş otuzbeş! Yolun yarısı eder. 
 Dante gibi ortasınday ız ömrün. 
 Delikanlı çağımızdaki cevher, 
 Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, 
 Gözünün yaşına bakmadan gider. 
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 Şakaklar ıma kar mı yağdı ne var 
 Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? 
 Ya gözler altındaki mor halkalar? 
 Neden böyle düşman görünürsünüz; 
  Yıllar y ılı dost bildiğim aynalar? 
 
 Zamanla nas ıl değişiyor insan! 
 Hangi resmime baksam ben değilim. 
 Nerde o günler, o şevk, o heyecan? 
 Bu güler yüzlü adam ben değilim; 
 Yalandır kaygıs ız olduğum yalan. 
 
 Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız; 
 Hâtıras ı bile yabancı gelir. 
 Hayata beraber başladığımız 
 Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir; 
 Gitt ikçe artıyor yalnızlığımız. 
 
 Gökyüzünün başka rengi de varmış ! 
 Geç farkettim taşın sert olduğunu. 
 Su insanı boğar, ateş yakarmış ! 
 Her doğan günün bir dert olduğunu, 
 Đnsan bu yaşa gelince anlarmış. 
 
 Ayva sarı nar kırmız ı sonbahar ! 
 Her yıl biraz daha benimsediğim. 
 Ne dönüp duruyor havada kuşlar? 
 Nerden ç ıktı bu cenaze? Ölen kim? 
 Bu kaç ıncı bahçe gördüm târumar? 
 
 Neylersin ölüm herkesin başında. 
 Uyudun uyanmadın olacak. 
 Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında? 
 Bir namazlık saltanatın olacak. 
 Taht misali o musalla taşında. 
 
 (Otuz Beş Yaş, s.152-154) 
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 CENAB ŞAHABEDDĐN 
 
 Manastır'da doğdu (1870). Askerî Tıbbiye'yi bitirdi (1889). 
Đhtisasını Paris'te yaptı (1890-1894). Yurda dönünce karantina 
doktoru olarak Mersin ve Rodos'ta çalıştı. 1896'da sıhhiye müfet-
tişliği göreviyle Cidde'ye (Hicaz) gitti. 1914'te kendi isteğiyle 
emekliye ayrıldı. Edebiyat Fakültesi'ne müderris oldu (1914-1922). 
13 Şubat 1934'te beyin kanamasından öldü. Bakırköy 
Mezarlığı'nda medfundur.  
 Paris'ten döndükten sonra kişil iğini belirten yeni şiirlerini 
Servetifünun dergisinde yayımlayan Cenab Şehabeddin, bu 
edebiyatın üç büyük temsilcisinden biridir. Konularını aşk ve 
tabiattan alan şiirleriyle sembolizmin öncüsü sayılır. 1908'den 
sonra daha çok nesirle uğraşmıştır. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirleri (1984)  
 Gezi : 1.Hac Yolunda (1909), 2.Avrupa Mektupları (1919) 
 Makale : 1.Evrâk-ı Eyyâm (1915), 2.Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh 
ve Tiryaki Sözleri (1918) 
 Oyun : 1.Yalan (1911), 2.Körebe (1917)  
 
 ELHÂN-I ŞĐTÂ 
 
 Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş; 
 Eşini gâib eyleyen bir kuş 
   gibi kar 
 Geçen eyyâm- ı nevbahâr ı arar... 
 Ey kulûbun sürûd- ı şeydâsı, 
 Ey kebûterlerin neşîdeleri, 
 O bahâr ın bu işte ferdâsı: 
 Kapladı bir derin sükûta yeri 
   karlar 
 Ki humûşâne dem-be-dem ağlar ! 
 
 Ey uçarken düşüp ölen kelebek, 
 Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek 
   gibi kar 
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 Seni solgun hadîkalarda arar; 
 Sen açarken çiçekler üstünde 
 Ufacık bir çiçekli yelpâze, 
 Na'ş ın üstünde şimdi ey mürde 
 Başladı parça parça pervâze 
   karlar 
 Ki semâden düşer, düşer ağlar ! 
 
 Uçtunuz, gitt iniz siz ey kuşlar; 
 Küçücük, ser-sefîd baykuşlar 
   gibi kar 
 Sizi dallarda, lânelerde arar. 
 Gitt iniz, gitt iniz siz ey mürgân, 
 Şimdi boş kaldı ser-te-ser yuvalar; 
 Yuvalarda -yetîm-i bî-efgân! 
 Son kalan mâî tüyleri kovalar 
   karlar 
 Ki havada uçar uçar ağlar! 
    
 Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir 
 Berg-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb- ı ter... 
 Dök ey semâ -revân-ı tabîat gunûdedir; 
 Hâk-i siyâhın üstüne sâfî şükûfeler! 
 
 Her şâhsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek! 
 Bir tûde-i z ılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd... 
 Ey dest-i âsmân- ı şitâ, durma, durma çek 
 Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd! 
    
 Göklerde emeller gibi r îzân oluyor kar, 
 Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar. 
 
 Bir bâd- ı hamûşun per-i sâfında uyuklar 
 Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar. 
 
 Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü gir îzân, 
 Gâh açmada tüyler gibi, gâh olmada rîzân, 
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 Karlar.. bütün elhânı mezâmîr-i sükûtun, 
 Karlar.. bütün ezhâr ı riyâz-ı melekûtun... 
 
 Dök hâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ dök, 
 Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök: 
 
 Ezhâr-ı bahâr ın yerine berf-i sefîdi, 
 Elhân- ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi!.. 
  
 (Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirleri, s.223-224)   
 
 ŞÂĐR 
 
 Ey nes îm, ey denizler, ey kuşlar 
 Siz susun, ben terennüm eyleyeyim 
 Ey nes îm, ey denizler, ey kuşlar 
 Size esrâr-ı kalbi söyleyeyim! 
 
     kimdir 
     neferim 
 
 Şairim ben müdîr ü hâkimdir 
 Bütün âheng-i kâinâta sesim! 
 
 Taşır ım bir küçük güneş gibi ben 
 Ke's-i kalbimde ıtr- ı ezhârı! 
 
 (Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirleri, s.382)  
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DADALOĞLU 
 
Toroslarda 1785-1868 yıllarında göçebe hayatı yaşamış 

olup asıl ismi Veli’dir. Aşık Musa isimli bir ozanın oğludur. 
Türkmenlerin Avşar boyundan olan Dadaloğlu, Derviş Paşa 
kumandasındaki "Fırka-i Đslahiyye" ordusunun "mecburi iskan" 
politikasına karşı çıkmış, bu karşı çıkışını sazına yansıtmıştır. 

Koşma, türkü, varsağı, semai ve destan yazmış olan 
Dadaloğlu'nun dili, aşk şiirlerinde ince, içli; cenk şiirlerinde ise sert 
ve pervasızdır.     

 
¥¥¥¥ 
 
KOÇAKLAMA 
 
Kalktı göç eyledi Afşar illeri 
Ağır ağır giden eller bizimdir 
Arap atlar yakın eyler ırağı 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 
 
Bir gün bir imizi beşe sayarlar 
Demir donla mihver külah giyerler 
Kavgayı görünce f igan kurarlar 
Eli mızraklı ağlar bizimdir 
 
Belimizde kılıcımız kirmani 
Taşı deler mızrağımın temreni 
Hakkımızda devlet etmiş fermanı 
Ferman padişahın dağlar bizimdir 
 
Dadaloğlu yarın kavga kurulur 
Öter tüfek davlumbazlar vurulur 
Nice koç yiğitler yere serilir 
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir 
 
(Türk Halk Şiiri, s.81) 
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 ERDEM BAYAZIT 
 
 Maraş'ta doğdu(1939). Liseyi orada bitirdi. Bir süre Đstanbul 
ve Ankara Hukuk Fakültelerine devam etti. 1963'te öğrenimine ara 
vererek askere gitti. Askerlik dönüşü yüksek öğrenimini Ankara 
Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. 
Edebiyat öğretmenliği, kütüphane müdürlüğü yaptı. Đstanbul Türk 
Musikîsi Devlet Konservatuarı'nın kuruluşu sırasında Genel 
Sekreter olarak çalıştı. Daha sonra, Sanayi Bakanlığı Đnsangücü 
Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı iken bu görevinden ayrılarak 
Akabe Yayınları'nın ve Mavera Dergisi 'nin yönetimini üstlendi. 
1984'te Akabe A.Ş.'nin Đstanbul'a taşınması kararı i le bu görevini 
devrederek yeniden memurluğa döndü. Devlet Planlama 
Teşkilatı'nda sözleşmeli personel olarak çalıştı. 1987-1991 yılları 
arasında Anavatan Partisi 'nden Kahraman-maraş Milletvekili 
olarak görev yaptı. Bilâhere Đstanbul'a yerleşti. 
 Şiirlerinde Đslâm düşüncesinden kaynaklanan; çağı, makina 
medeniyetini ve değerlerini yargılayan bir tavır dikkati çeker. Tok, 
kavgacı, destansı bir üslupla söylenmiş şirlerinde ayrıca lirik 
duygular işlenmiştir. Afganistan gezisi izlenimlerini içine alan "Đpek 
Yolundan Afganistan'a" adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Basın 
Ödülü'nü kazandı (1981). "Risaleler" i le Türkiye Yazarlar 
Birl iği 'nce 1987'de yılın şairi seçildi. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Sebeb Ey (1973), 2.Risaleler (1987), 3.Şiirler (1993) 
 Gezi : Đpek Yolundan Afganistan'a (1981) 
 
 ÖNDEN GĐDENLER ĐÇĐN 
 
 "Sait Mutlu, Sabri Arslan, Mehmet Emin Balyan, 
Ahmet Yücel'in aziz hatıralar ına" 
 
 Onlar gittiler 
 Yalnız bir yemin kaldı aramızda 
 Ben şimdi bir yanda 
 Kasılmış ç ıplak bir kurşun gibiyim 
 Namluda. 
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 Onlar gittiler 
 Topraktan bir işaret taş ıyarak alınlar ında 
 Ben şimdi bir yanda 
 Gerilmiş bir an gibiyim 
 Doğumla ölüm arasına. 
 
 Onlar gittiler 
 Gelen bir zamandan bir haber gibiydiler. 
 
 Ben şimdi bu yanda 
 Đçilmiş bir and için bekleyenim 
 Kurulmuş saat gibi. 
 
 Onlar gittiler 
 Giderken bir muştu gibiydiler. 
 
 (Şiirler, s.27) 
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 ERZURUMLU ĐBRAHĐM HAKKI 
 
 Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu (1703). Erzurum'un 
tanımış simalarından Derviş Osman Efendi'nin oğludur. Annesi 
Hz.Peygamber'in soyundan Şerife Hanife Hatun'dur. Đlk tecvid ve 
Kur'an derslerini babasından aldı. Dokuz yaşında iken babasının 
arkasından Siirt'in Tillo köyüne giderek Kâdirî şeyhi Đsmail 
Fakirullah'a intisap etti. Tahsilini burada tamamladı. Babasının 
ölümünden sonra (1719), Şeyh Đsmail Fakirullah'a halife oldu. 
Đslâmî il imlerle tasavvufu şeyhinden tahsil etti. 1719 ve 1735'te iki 
defa Tillo'dan Erzurum'a döndü. Erzurum'a ilk gelişinde dokuz yıl 
kaldı. 1738'de Đstanbul'a, oradan Hicaz'a gitti, dönüşte bir müddet 
Mısır'da ikamet etti. 1745 ve 1754'te Đstanbul'a, 1763 ve 1767'de 
Hicaz'a ikişer defa daha gitti. Đstanbul'da bulunduğu sırada 
I.Sultan Mahmud'un izniyle Kütüphâne-i Hümâyûn'dan istifâde 
etti. 1754-1764 yıllarını Erzurum'da geçirdi. Đlk beş eserini burada 
tamamladı. 22 Haziran 1780'de Tillo/Siirt'te vefat etti.   
 Đbrahim Hakkı, (mutasavvıf, mütefekkir, sosyolog, psikolog, 
astronomi âlimi, fen adamı ve kelâmcı) gibi hususiyetleriyle çok 
yönlü bir âlimdir.. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : Dîvân-ı Đbrâhîm Hakkî  
 Tasavvuf : 1.Ma’rifet-nâme, 2.Đnsân-ı Kâmil, 3.Kenzü'l-Fütûh  
 
 (GECELERDE) 
 
 Ey dîde nedir uyku, gel uyan gecelerde 
 Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde 
 
 Bak hey’et-i âlemde bu hikmetleri seyr et 
 Bul Sâni’ini, ol ana hayrân gecelerde 
 
 Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gâfil 
 Koy gafleti dil-dârdan utan gecelerde 
 
 Gafletle uyumak ne revâ abd-i fakîre 
 Şefkatle nidâ eyleye Rahmân gecelerde 
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 Cümle geceyi uyuma Kayyûm’u seversen 
 Tâ hayy olasın Hayy ile ey cân gecelerde 
 
 Âşıklar uyumaz gece, hem sen uyuma kim 
 Gönlün gözüne görüne, cânan gecelerde 
 
 Dil beyt-i Hudâ’dır, onu pâk eyle sivâdan 
 Kasrına nüzûl eyler, ol Sultan gecelerde   
  
 Az ye, az uyu, hayrete var, fânî ol andan 
 Bul cân-ı bekâ, ol ana mihmân gecelerde 
 
 Allâh için ol halka mukârin gece gündüz 
 Ey Hakkî nihân aşk oduna yan gecelerde 
 (Ma’rif et-nâme, s.620) 

 
 TEFVÎZ-NÂME 

 I 

 Hak şerleri hayr eyler 
 Zannetme ki gayr eyler 
 Ârif ânı seyr eyler 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 III 

 Kalbin O’na berk eyle 
 Takdîr ini derk eyle 
 Tedbîrini terk eyle 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 IV 

 Hallâk-ı Rahîm oldur 
 Rezzâk-ı Ker îm oldur 
 Fa'âl- i Hakîm oldur 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
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 VII 

 Hakk'ın olıcak işler 
 Boştur gam u teşvîşler 
 Ol hikmetini işler 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 X 

 Sen adli zulüm sanma 
 Teslîm ol oda yanma 
 Sabr et sakın usanma 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 XI 

 Deme şu niçin şöyle 
 Yerincedir ol öyle 
 Bak sonuna sabr eyle 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 XII 

 Hiç kimseye hor bakma 
 Đncitme gönül y ıkma 
 Sen nefsine yan çıkma 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 XIII 

 Mü'min işi reng olmaz 
 Âkil huyu ceng olmaz 
 Ârif dili teng olmaz 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
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 XVI 

 Nâçâr kalacak yerde 
 Nâgâh açar ol perde 
 Dermân eder ol derde 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 XVII 

 Her kuluna her ânda 
 Geh kahr u geh ihsânda 
 Her anda O bir şânda 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 XXI 

 Geh sâde vü gâh rengîn 
 Geh tab’ın eder sengîn 
 Geh hurrem ü geh gamgîn 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 XXVII 

 Her sözde nasihat var 
 Her nesnede z înet var 
 Her işte ganîmet var 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler  
 
 XXVIII 

 Hep remz ü işârettir 
 Hep gamz u beşârettir 
 Hep ayn- ı inâyett ir 
 Mevlâ görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
 (Ma'rif etnâme, s.761-765) 
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 EŞREFOĞLU RÛMî 
 
 Asıl adı, Abdullah olup Mısır'dan göç ederek Đznik'e 
yerleşmiş bir ailenin oğludur. Yüksek bir öğrenim gördükten sonra 
Bursa'da Emir Sultan'ın hizmetinde bulundu, onun tavsiyesiyle 
Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli 'ye derviş ve damad oldu. Sonradan 
Kâdirî tarikatının Eşrefiye şubesini kurdu. 1469'da vefat etti. 
Mezarı, Đznikteki Eşrefoğlu Rûmî Tekkesi'ndedir. 
 
 Eserleri :    
 
 Şiir : Dîvân 
 Nesir : Müzekki'n-Nüfûs 
 
 AŞK 
 
 Cihânı hiçe satmaktır adı aşk 
 Döküp varlığı gitmektir adı aşk 
 
 Elinde sükkeri ayruga sunup 
 Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk 
 
 Belâ yağmur gibi gökten yağarsa 
 Başını ona tutmaktır adı aşk 
 
 Bu âlem sanki oddan bir denizdir 
 Ana kendini atmaktır adı aşk 
 
 Var Eşrefoğlu Rûmî bi'l-hakîkat 
 Vücûdu fânî etmektir adı aşk 
 
 GĐZLĐDĐR 
 
 Ey gönül bir derde düş kim onda dermân gizlidir 
 Gel kar ış bir katreye kim onda ummân gizlidir 
 
 Terk edip âr ı nâmûsu giy ferâgat hırkasın 
 Bu ferâgat hırkas ında s ırr-ı sultân gizlidir 
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 Değme bir dervîş fakîri hor görüp hor bakma kim 
 Gönlünün her kûşesinde Arş-ı Rahmân gizlidir 
 
 Muhîb ise cân u dil, bulur hayât-ı câvidân 
 Dervîşin her bir sözünde âb-ı hayvân gizlidir 
 
 Gör bu Eşrefoğlu Rûmî bahr-ı aşkda neyledi 
 Cân u başdan geçip cânında cânân gizlidir  
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 FATĐH OKUMUŞ 
 

Kahramanmaraş’ta doğdu (1968). Đlkokulu aynı şehirde 
okudu. 1986'da Kayseri Develi Đmam-Hatip Lisesi'ni bitirdi. 
Marmara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi ve Mısır el-Ezher Üniver-
sitesi mezunudur. 1994-1996 yıl ları arasında Kahramanmaraş 
Sütçü Đmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Araştırma 
Görevliliği yaptı. Aynı Enstitü'de "Đslâm'ın Estetik Anlayışı" adlı 
Yüksek Lisans tezini hazırladı. Dağıstan Uluslararası Doğu 
Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Öğretim Elemanı 
olarak çalıştı. Halen Rotterdam Đslam Üniversitesi’nde (Hollanda) 
Araştırma Görevlisidir. 

 

Eserleri :  

1.Sevgili Kasidesi (1992), 2.Malik bin Nebi : Yirminci Asrın 
Şahidi (1998), 3. Süleyman ile Belkıs (2002), 4.Cennetim Olur 
musun? (2003), 5.Adım Güzel Olsun.(Đsimler Sözlüğü) (2003), 
6.Genç Okurlar Đçin Hz.Muhammed. (2004) 

  
 YAKARIŞ 
 

 I. 
 

 DĐBÂÇE 
 

 Allahım, 
 Namaz ım senin için, niyazım sana 
 Hayatım adak yoluna 
 Buyur et geleyim 
 Kurban olay ım sana 
 
 Damıttım yüreğimden damla damla aşkı 
 Kimi gecelerin nûr harmanında 
 Đnci diye saçtım ay ı, yıldızı 
 Ayaklar altına 
 Bunlar günahkâr ın gözyaşları 
 Tevbe ağıtlarıydı 
 Melekler 
 Toplayıp getirdiler mi sana? 
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 Yüzüm yere dönüktü, ellerim semaya 
 Umudum daha da büyüktü 
 Korkum bir Himalaya 
 
 Rabbim 
 Seni aradım Enfal'de, Tevbe'de 
 Çöllerde, yollarda, gurbet ellerde... 
 Bedir'deki üç yüze 
 Tebük'ten geri kalan üç kişiye sordum 
 Duydum ki taht kurmuşsun 
 Mümin gönüllerde 
 
 (Sev gili Kasidesi, s.9) 

 
 BĐLDĐRĐ 
 
 Gelirsen bir eylül sabahı gel 
 yağmurlar damlasın ıslak saçından 
 gözyaşından bir deniz ver içime 
 şimşekler fırlasın bakışlar ından 
 
 Kirli bir sevgiyle taşar yüreğim 
 güneşin erilmez nakışlar ından 
 bir demet gül getir cici bebeğim 
 
 Vakit sabah olsun 
 ve eylülde gel 
 
 (Sev gili Kasidesi, s.50) 
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 FÂTĐH SULTAN MEHMED  
 
 Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtığı için “Fatih” ünvanıyla 
anılan Sultan Mehmed, 1431'de Edirne'de doğdu. Küçük yaşta 
(1443) Manisa'ya vali olarak tayin edildi. Babası Sultan II.Murad'ın 
1451'de ölümü üzerine ikinci defa pâdişah oldu (Đlk padişahlık 
dönemi : 1444-1446). 30 yıllık saltanatında Anadolu'nun siyasî 
birl iğini kurmaya çalıştı. Đstanbul'un fethini gerçekleştirmesi (1453) 
dünya ve Türk tarihi için bir dönüm noktası oldu. Edebiyat, 
matematik, astronomi, kimya ve Đslâm düşüncesine vâkıf olduğu 
gibi Hristiyan dini ve Yunan felsefesine de âşinâ idi. Arapça ve 
Farsça'dan başka, Đtalyanca, Latince, Rumca, Slavca ve hatta 
Fransızca, Đbranice, Geldanice dillerini bildiği söylenir. Fatih'in 
yeni bir sefere hazırlandığı sırada Yahudi hekimi tarafından 
zehirlendiği rivayeti kuvvetlidir. 3 Mayıs 1481'de Gebze'de vefat 
etti. 
 Şair pâdişahların Divan tertip etmeleri Fatih'le başlamıştır. 
 
 Eserleri : 

 Şiir : Dîvân 
  
 ¥¥¥¥ 
 
 NAZM 
 
 Zülfünün zincîrine kul eyledin şâhım beni 
 Kulluğundan etmesin âzâd Allâh'ım beni 
 Yakmağa vü yıkmağa hep cümle el bir etdiler 
 Sûz-ı sîne eşk-i dîde âteş-i âhım benim 
 
 (Fatih ve Şiirleri, s.147) 
 
 GAZEL 
 
 Đmtisâl-i "câhidû f i'llâh" olupdur niyyetim 
 Dîn-i Đslâm'ın mücerred gayretidir gayretim 
 
 Fazl- ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlu’llâh ile 
 Ehl-i küfrü ser-te-ser kahr eylemekdir niyyetim 
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 Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim 
 Lutf-ı Hak'dandır hemân ümmîd-i feth u nusretim 
 
 Nefs ü mâl ile n'ola kılsam cihânda ictihâd 
 Hamdü li'llâh var gazâya sad hezârân rağbetim 
 
 Ey Muhammed mu'cizât- ı Ahmed-i Muhtâr ile 
 Umar ım gâlib ola a'dâ-yı dîne devletim 
 
 (Fatih ve Şiirleri, s.149) 

 ¥¥¥¥ 

 (NÂ-TAMÂM) GAZEL  
 
 Sâkiyâ mey ver ki bir gün lâlezâr elden gider 
 Çün erir fasl-ı hazân bâğ u bahâr elden gider 
 
 Her nice zühd ü salâha mâil olur hâtır ım 
 Gördüğümce ol nigâr ı iht iyâr elden gider 
 
 Şöyle hâk oldum ki âh etmeğe havf eyler gönül 
 Lâcerem bâd- ı sabâ ile gubâr elden gider 
 
 (Fatih ve Şiirleri, s.93) 
 
 GAZEL 
 
 Görsek ol gonca lebi çâk- i gir îbân ederiz 
 Gül yüzün yâdına bülbül gibi efgân ederiz 
 
 Hasta dil kapına varsa n'ola tîmâr ister 
 Yine bu derde onun derdine dermân ederiz 
 
 Mihrin ey hüsn-i bedî' u leb-i la'li şîr în 
 Kıssa-i Hamza gibi âleme destân ederiz 
 
 Kâmetin şevki alem-veş ne kadar olsa ayân 
 Dilde râz-ı dehenin s ırrını pinhân ederiz 
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 Avniyâ gerçi ölüm dünyada müşkil işdir 
 Gamze-i dil-ber ile biz onu âsân ederiz 
 
 (Fatih ve Şiirleri, s.101) 
 
 NAZM 
 
 Dili t îr-i gam zahmnâk eyledi 
 Müjen f ikri beni helâk eyledi 
 Eteğimi elden komayıp gamın 
 Gir îbânımı çâk çâk eyledi 
 
 (Fatih ve Şiirleri, s.143) 

  
 BEYT 
 
 Yokdurur zulme r ızâmız adle biz mâilleriz 
 Gözleriz Hakk'ın r ızâsın emrine kâilleriz 
 
 (Fatih ve Şiirleri, s.152) 
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 FARUK NAFĐZ ÇAMLIBEL 
 
 Đstanbul'da doğdu (1898). Tıp Fakültesi'ndeki yüksek 
öğrenimini yarıda bırakarak önce yazar, sonra öğretmen oldu. 
Kayseri (1922), Ankara (1924-1932) ve Đstanbul'da (1932-1946) 
edebiyat öğretmenliği, Đstanbul milletvekilliği (1946-1960) yaptı. 8 
Kasım 1973'te Akdeniz'de  Samsun gemisinde bir gezideyken 
kalp yetmezliğinden öldü. Đstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 
medfundur. 
 Faruk Nafiz, hecenin beş şairinden biri olup, aruz veznini de 
ustalıkla kullanmıştır. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, 
romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle kendisine 
yaygın bir ün sağladı. Anayurt adında haftalık bir sanat dergisi de 
çıkardı (1933/ 8 sayı). 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Şarkın Sultanları (1919), 2.Gönülden Gönüle (1919), 
3.Dinle Neyden (1919), 4.Çoban Çeşmesi (1926), 5.Suda 
Halkalar (1928), 6.Bir Ömür Böyle Geçti (1933), 7.Elimle 
Seçtiklerim (1934), 8.Akarsu (1937), 9.Tatlı Sert (1928), 10.Akıncı 
Türküleri (1938), 11.Heyecan ve Sükûn (1959), 12.Zindan 
Duvarları (1967), 13.Han Duvarları (1969) 
 Oyun : 1.Canavar (1925), 2.Akın (1932), 3.Özyurt (1932), 
4.Kahraman (1933), 5.Yayla Kartalı (1945) 
 Roman : Yıldız Yağmuru (1936) 
 
 HAN DUVARLARI 
 
 Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, 
 Bir dakika araba yerinde durakladı. 
 Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, 
 Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... 
 Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya, 
 Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya. 
 Đlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık! 
 Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, 
 Gök sar ı, toprak sar ı, çıplak ağaçlar sarı... 
 Arkada zincirlenen yüksek Toros dağlar ı, 
 Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, 
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 Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler... 
 Ellerim takılırken rüzgârlar ın saçına 
 Asıldı arabamız bir dağın yamac ına. 
 Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık, 
 Yalnız arabacının dudağında bir ıslık! 
 Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvr ılan yollar, 
 Uykuya varmış gibi görünen y ılan yollar 
 Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu, 
 Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu. 
 Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince, 
 Son yokuş noktas ından düzlüğe çevrilince 
 Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. 
 Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. 
 Gurbet beni muttas ıl çekiyordu kendine, 
 Yol, hep yol, dâimâ yol.. Bitmiyor düzlük yine. 
 Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayâli, 
 Sonun ademdir diyor insana yolun hâli. 
 Arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan, 
 Bozuk düzen taşlar ın üstünde tıkırdayan 
 Teker lekler yollara bir şeyler anlatıyor, 
 Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor... 
 Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine 
 Uzanmışım, kalmış ım yaylının şiltesine. 
 
 Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan, 
 Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. 
 Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu, 
 Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu : 
 Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, 
 Bir kenarda göründü beldenin v îran hanı. 
 Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri 
 Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. 
 Bir devâ bulmak için bağr ındaki yaraya 
 Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. 
 Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, 
 Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. 
 Bir parılt ı gördü mü gözler hemen dalıyor, 
 Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor, 
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 Şişesi is bağlamış bir lâmbanın ışığı, 
 Her yüze çiziyordu bir hüzün kır ış ığı. 
 Gitgide birer âyet gibi derinleştiler 
 Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler... 
 Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı, 
 Üstünde yazılarla hatlar kar ışmışlardı :  
 Fânî bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler, 
 Aygın baygın mânîler, aç ık saçık resimler... 
 
 Uykuya varmak için bu hazîn günde, erken, 
 Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken 
 Birdenbire kıpkız ıl birkaç satırla yandı, 
 Bu dört mısrâ değildi, sanki dört damla kandı. 
 Ben garip çizgilerle uğraş ırken başbaşa 
 Rastlamıştım duvarda bir şâir arkadaşa : 
 
 On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan 
 Baba ocağından yar kucağından 
 Bir çiçek dermeden sevgi bağından 
 Huduttan hudûda atılmışım ben  
  
 Altında da bir târih : Sekiz mart otuz yedi... 
 Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi. 
 Artık bahtın aç ıktır, uzun etme, arkadaş ! 
 Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş ; 
 Araya gitti diye içlenme bahârına, 
 Huduttan götürdüğün şan yetişir yârına!.. 
 Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk, 
 Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk. 
 Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri 
 Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. 
 Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor, 
 Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor... 
 Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar, 
 Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar. 
 Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz, gitgide, 
 Đki dağ ortasında boğulan bir geçide. 
 Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden 
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 Geçidi atlay ınca şaşırdım sevincimden : 
 Ardımda kalan yerler anlaş ırken baharla, 
 Önümdeki arâz î örtülü şimdi karla. 
 Bu geçit sanki yazdan kışı ay ır ıyordu, 
 Burada son fırtına son dalı kırıyordu. 
 Yaylımız tüketirken yolları aynı hızda, 
 Savrulmaya başladı karlar etrâfımızda. 
 Karlar etrâfı beyaz bir karanlığa gömdü, 
 Kar değil,  gökyüzünden yağan beyaz ölümdü... 
 Gönlümde can verirken köye varmak emeli 
 Arabacı haykırdı : " Đşte Araplı Beli!" 
 Tanr ı yardımc ı olsun gayrı yolda kalana, 
 Biz menzile vararak atları çektik hana. 
 
 Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş 
 Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. 
 Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor, 
 Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor... 
 Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri 
 Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. 
 Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor, 
 Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor : 
 
 Gönlümü çekse de yârin hayâli 
 Aşmaya kudretim yetmez cibâli 
 Yolcuyum bir kuru yaprak misâli 
 Rüzgârın önüne katılmışım ben 
 
 Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı, 
 Güneşli bir havada yaylımız yola ç ıktı... 
 Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde 
 Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. 
 Uzun bir yolculuktan sonra Đncesu'daydık, 
 Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık. 
 Gün doğarken bir ölüm rüyâsıyle uyandım, 
 Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım! 
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 Garîbim nâmıma Kerem diyorlar 
 Aslı'mı el almış harem diyorlar 
 Hastayım derdime verem diyorlar 
 Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben 
  
 Bir kitâbe kokusu duyuluyor yazında, 
 Korkarım, yaya kaldın bu gurbet ç ıkmaz ında. 
 Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyâlar adağı! 
 Bahtına lânet olsun aşmadınsa bu dağı. 
 Az değildir, varmadan senin gibi yurduna, 
 Post verenler yabanın hayduduna, kurduna!.. 
 Arabamız tutarken Erciyeş'in yolunu : 
 "Hanc ı, dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu?" 
 Gözleri uzun uzun burkulu kaldı bende, 
 Dedi : "Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!" 
 
 Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti, 
 Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti. .. 
 Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haber i. 
 
 Aradan yıllar geçti, işte o günden beri 
 Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim. 
 Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim, 
 Ey köyleri hudûda bağlayan yaslı yollar, 
 Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar ! 
 Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, 
 Ey hanlar ın gönlümü s ızlatan duvarlar ı... 
 
 (Han Duvarları, s.15-20) 

  
 YUSUF VE ZELĐHA 
 
 Dinle Tevrât ile Kur'an'da yer almış sesini, 
 Dinlemek derse bedeldir bu gönül kıssesini ; 
 Bu gönül kıssesi Yûsuf'la Zelîhâ'nındır. 
 
 Bir sabah Yûsuf'a tenhâda Zelîhâ dedi ki : 
 -"Cân verir sen gibi memlûke cihanlar meliki. 
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 "Ne mübârektir o saçlar ki latîf akşamdan, 
 "Ve o gözler ki har îminde yanar bin şamdan. 
 "Gül yüzün, servi boyun, hangi gülistânındır?" 
 
 Đnciler söyledi Yûsuf ki biçilmez değeri : 
 -"Hüsn ü an bahçesinin Mısr'a bedel şâheseri! 
 "Her gülistânı eder samyeli bir günde mezâr ; 
 "Sensin ancak, sanır ım, yaprağı solmaz gülzâr ! 
 "Kendi hâlinde bırak bendeni mevtâ gibi sen. 
 "Sana aksin yetişir canlı nedîm istersen. 
 "Var temâşâya koyul gölgeni tenhâlarda ; 
 "Aynalar belki erir tunç alevin çarpar da, 
 "Suya meylet ki, havuzlar bile hayranındır." 
 
 -"Kalbim olsun, dilerim, hüsnünün aksettiği su ; 
 "Đşte geldim sana aşkımla, kucaklar dolusu. 
 "Böyle herkesten uzak yerde çekinmek kimden? 
 "Kim siyah zülfümü seçmezse beyaz cildimden, 
 "Tâ ebed, seçmeye görsün geceden gündüzünü! 
 "Nimetullaha nas ıl yan çevirirsin yüzünü 
 "Her dalından sana bir meyve sunarken Tûbâ? 
 "Dileğin veçhile mahsûlüne el koy ki bu bağ, 
 "Ey melek-çehre, senin Ravza-i Rıdvân'ındır !" 
 
 -"Rabb'e bağlanmış olan kalbime şeytan giremez ; 
 "Bendeler, sâhibinin mülküne el değdiremez ; 
 "Diler ol Ravza-i Cennet, diler ol Bâğ- ı Đrem, 
 "El uzatmam yine bir meyvene, ey nâmahrem, 
 "Ki o nîmet bana memnû olan ihsânındır." 
 
 Ve hemen Yûsuf uzaklaştı Zelîhâ'sından ; 
 Ona yeğ geldi Azîz'in sarayından zındân   
 Seneler geçti bu destân üzerinden, seneler ; 
 Değişip gitt i as ırlarca süren an'aneler : 
 Kaldı bir hâtıra Yûsuf beşerin yâdında, 
 O ferâgatten eser kalmadı evlâdında... 
 Benziyor kızlar ı aynıyle Zelîhâ'ya fakat! 
 Nerdesin, aşk u vefâ? Nerdesin, ulv î şefkat? 
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 O devir, kalbin eser verdiği bir mevsimdi ; 
 Bir ikiz şeytanat olmuş kadın-erkek şimdi : 
 Đbn-i Yûsuf da odur Bint-i Zelîhâ neyse ; 
 Biri mecnundur onun dîgeri dîvâneyse ; 
 Gördüğün her baş ı boş dalga bir ummânındır. 
 
 (Han Duvarları, s,187-188) 
  
 YASSIADA 
 
 Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri ; 
 Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada. 
 Kuşu hicrân getirir, dalgası hüsran götürür ; 
 Mâvi bir gözde elem katrasıdır YASSIADA. 
 
 (Zindan Duvarları, s.5) 
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 Đstanbul'da doğdu (1914). Đlköğrenimini Konya, Kayseri ve 
Adana'da tamamladı. Kuleli Askerî Lisesi'ni (1933), Harb Okulu'nu 
(1935) bitirdi. Piyade subaylığıyla Doğu ve Orta Anadolu'nun, 
Trakya'nın birçok yerlerini dolaştı. Orduda hizmeti on beş yılı 
doldurunca önyüzbaşı iken askerlikten ayrıldı (1950). Çalışma 
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Aksaray'da Kitap kitabevini açtı (1959), yayımcılık yaptı. Türkçe 
adında aylık dergi çıkardı (43 sayı, 1960-1964). 1970'de kitabevini 
kapattı. 
 Âsû kitabıyla 1956 Yeditepe Şiir Armağanını ; Delice Böcek 
kitabıyla Türk Dil Kurumu 1958 Şiir Ödülünü ; Türkiye Millî Talebe 
Federasyonu'nun Turhan Emeksiz Aramağanını (1966) aldı. Arkın 
Çocuk Edebiyatı 1973 Yarışması'nda jüri, üç şiirine "yarışma 
üstün onur ödülü" verdi (1974). Horoz şiir kitabıyla Sedat Simavi 
Vakıf Ödülü'nü Peride Celâl ile paylaştı (1977). Uluslararası Şiir 
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(1967). Struga (Yugoslavya) Şiir Festivalleri 'nin 13'ünde Altın 
Çelenk ödülü kendisine verildi (1974). Mill iyet Sanat Dergisi 'nce 
"1974 Yılının Sanatçısı" seçildi. Şiirinde mağara devri 
adamlarından modern çağın insanına kadar, insanoğlunun iç ve 
dış dünyasını, yurt ve dünya insanını, çok yönlü davranış ve 
çatışmalarıyla işlediği, soyut-somut durumlar üzerinde derinleştiği, 
bunları yaparken de, arada söyleyiş sağlamlığını ihmal etse bile, 
kendine özgü hayaller, benzetmeler, semboller hazinesinden 
kuvvet aldığı görülür. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Havaya Çizilen Dünya (1935), 2.Çocuk ve Allah 
(1940), 3.Daha (1943), 4.Çakırın Destanı (1945), 5.Taş Devri 
(1945), 6.Üç Şehitler Destanı (1949), 7.Toprak Ana (1950), 8.Aç 
Yazı (1951), 9.Đstiklâl Savaşı-Samsun'dan Ankara'ya (1951), 
10.Đstiklâl Savaşı-Đnönüler (1951), 11.Sivaslı Karınca (1951), 
12.Đstanbul-Fetih Destanı (1953), 13.Anıtkabir (1953), 14.Âsû 
(1955), 15.Delice Böcek (1957), 16.Batı Acısı (1958), 
17.Mevlânâ'da Olmak-Gezi (1958), 18.Hoo'lar (1960), 
19.Özgürlük Alanı (1960), 20.Cezayir Türküsü (1961), 21.Aylam 
(1962), 22.Türk Olmak (1963), 23.Yedi Memetler (1964), 
24.Çanakkale Destanı (1965), 25.Dışardan Gazel (1965), 

IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi                          M. Muhsin KALKIŞIM              

 102 

26.Kazmalama (1965), 27.Yeryağ (1965), 28.Vietnam Savaşımız 
(1966), 29.Kubilay Destanı (1968), 30.Haydi (1968), 31.On Dokuz 
Mayıs Destanı (1969), 32.Vietnam Körü (1970), 33.Hiroşima 
(1970), 34.Malazgirt Ululaması (1971), 35.Kınalı Kuzu Ağıdı 
(1972), 36.Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1973), 37.Horoz (1977), 
38.Hollandalı Dörtlükler (1977), 39.Çukurova Koçaklaması (1979), 
40.Şeker Yiyen Resimler (1980), 41.Cinoğlan (1981), 42.Hin ile 
Hincik (1981), 43.Güneş Doğduran (1981), 44.Çıplak (1981), 
45.Yunus Emre'de Olmak (1981), 46.Nötron Bombası (1981), 
47.Koşan Ayılar Ülkesinde (1982), 48.Đlk Yapıtya Elli Yıl 
Sonrakiler (1985), 49.Dişiboy (1985), 50.Takma Yaşamalar Çağı 
(1986) 
 Çocuk Şiiri : 1.Açıl Susam Açıl (1967), 2.Kuş Ayak (1971), 
3.Arakaüstü (1974), 4.Yeryüzü Çocukları (1974), 5.Yanık 
Çocuklar Koçaklaması (1976), 6.Balina ile Mandalina (1977), 
7.Yaramaz Sözcükler (1979), 8.Göz Masalı (1979), 9.Yazıları 
Seven Ayı (1980) 
 
 SULTAN 
 

                                             -Bir Şark Masalından- 
 

 Muhteşem sultan emretti vezirine, 
 Kalbinde maverası, cihangirlik denen yasın. 
 Hudutlar ve şarkılar ve mevsimler arkası, 
 "Bir yere varalım ki benden büyük olmas ın!" 
 

 Bir yere geldiler ki zümrüt gök, 
 Bir taç gibi parlıyordu sultanın alnında. 
 Sulha ve zafere ait 
 Elmas kabzalı kılıçlar kında. 
 

 Sarayın bahçesinde uzanıyordu 
 Sonsuz ülkeler in yeşil varlığı. 
 Bir kalp gibi çarpıyordu, dağlar derinliğinden, 
 Muhteşem sultanın bahtiyarlığı. 
 

 Sabah yollar ında par ıldıyordu 
 Bütün krallar ve bütün hazineler. 
 Yayan geliyordu kırk günlük yollardan 
 En büyük adamı görmek için nineler. 
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 Denizler ve gemiler havuzlar ında, 
 En son mertebe diyordu avuçlarındaki fal. 
 Kadın kuşlar gibi konmuştu kendiliğinden 
 Tahtın eteklerine kartal. 

 Tahtın eteklerine yüzünü sürüyordu 
 Körler, açılıyordu gözleri. 
 O kadar güzeldi ki seyrine gelmiştiler, 
 Dağın taşın ejderi. 

 Tahtın eteklerine yanaşan tarlalardan 
 Hayatı arz ederdi altın başaklar. 
 Geceler kadar büyük saltanatını söylerdi 
 Yıldızlarla bir hizada bayraklar. 

 Baharın en güzel meyvasını taşırken 
 Dallar hürmetle eğilmiş. 
 Muhteşem sultanın büyüklüğünde 
 Kalpler aşkın değilmiş. 

 Süzüyordu etrafını gülümseyerek 
 Muhteşem sultan mağrur ve sonsuz. 
 Ona meçhul parılt ılar verirken 
 Alkış seslerile ürperen havuz. 

 Ve muhteşem sultan yavaş yavaş doğruldu, 
 Dondu nur sularıyla altın oluklar : 
 Haykırdı deliler gibi, yas içinde, Allah'a 
 "Çocuklar benden bahtiyar, çocuklar!"   

 (Çocuk v e Allah, s.21-22) 

 
 ¥¥¥¥ 
  
 ATLANTĐS 
 
 Mavi uçurtmalara benzeyen aşkın gecelerinde, 
 Hatırlatır kendini meçhul biri. 
 Manolyalar gibi uzak ve aydınlık ve diri 
 Yaşamanın uyuyan bahçesinde. 
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 Bir dal ki omuzlarımdan yere değer; 
 Yalnız rüya ve yalnız yaşamak. 
 Gökler sulh dolu bir bayrak 
 Uzakların seslendiği vakit ler. 
 
 Ruhum tekas eder heykelini arayan bir mermere, 
 Bir bahçe ki havuzlardır ağaran. 
 Varlığın bütün düşünceleri arkas ından, 
 Mesafeler bulutlara yaklaş ır, bulutlar mesafelere. 
 
 Birbirini seven ve çalışan insanlar, 
 Ki hepsini babam kadar, kardeşim kadar tanıyorum. 
 Avuçlarımda bir sabah suyu gibi uykum, 
 Her şey'i seviyorum, hayatım kadar. 
 
 Yaşamak, benim en güzel, en ış ıklı bilmecem, 
 Bir rüya gibi silik korkusu. 
 Đç içe par ıldayan sonsuzluğun fanusu; 
 Aşkım, gençliğim ve düşüncem. 
 
 Rüzgâr eserken ellerime düşer, 
 Kuşlardan dallarda kalan hece. 
 Đnce bir minyatürdür ki y ıkılır çok seyredince, 
 Dağlar gibi ağaçlar ve küçücük altın evler. 
 
 Altın meyvelere mahkûm olur nefis, 
 Ve serçeler, kırlangıçlar ve her şey uzaklaşır. 
 Beni vücudum gibi yarıda bırakacaktır, 
 Allah'ın yollar ında Atlantis ! 
 
 (Çocuk v e Allah, s.236-237) 
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 FUZÛLî   
 
 Muhtemelen 1495 yılında Hille'de doğdu. Asıl adı Muham-
med, babasının adı Süleyman'dır. Küçük yaşta Arap ve Fars 
dillerini, sonra devrinin bütün il imlerini tahsil etti. Safevi hükümdarı 
Şah Đsmail, Bağdat ve civarını zaptedince (1508) Fuzûlî, ona 
Beng ü Bâde mesnevisini takdim etti. Bağdat'ta Safevi vâlisi 
Đbrahim Han tarafından korundu. Onun ölümünden sonra tekrar 
Hille'ye döndü. Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fethetmesi 
(1534) üzerine Fuzûlî, padişaha ve ordudaki paşalara kasideler 
sundu. Evkaf dairesinden bağlanan günde 9 akçalık bir maaşı 
alamayınca Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi'ye meşhur Şikâyet-
nâme'sini yazdı. Kanuni'nin ordusu Bağdat'ta 4 ay (Aralık 1534-
Nisan 1535) kalmıştı. Bu süre içinde Fuzûlî, orduda bulunan 
şairlerden Hayâlî ve Taşlıcalı Yahya Bey'lerle tanıştı, görüştü. 
Hayatı hep Hille, Kerbelâ ve Bağdat'ta geçen, Irak topraklarından 
dışarı çıkmayan Fuzûlî, 1556'da Irak'ta bir taun salgınında öldü. 
Bugün Kerbelâ'da Hazret-i Hüseyn'in makamı karşısındaki bir 
türbe, Fuzûlî'nin mezarı diye bilinmektedir. 
 Fuzûlî, bütün Türk şiiri (Klasik Türk, Tasavvuf, Saz) 
üzerinde yüzyıllarca süren etkisiyle en büyük lirik şairlerimizden 
biri oldu. Aldığı tasavvufî eğitim sonucu gazellerinde ve şaheseri 
sayılan Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde Đlâhî aşkın terennümlerine 
raslanan şair, çok samimi üslûbuyla okuyucuya bir vecd ve 
hayranlık verir. 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Türkçe Dîvân, 2.Farsça Dîvân, 3.Leylâ vü Mecnûn, 
4.Beng ü Bâde, 5.Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn, 6.Sâkî-nâme 
(Farsça) 
 Nesir : 1.Hadîkatü's-Sü’edâ, 2.Rind ü Zâhid (Farsça), 
3.Sıhhat u Maraz (Farsça), 4.Muammâ Risalesi (Farsça), 
5.Matlau'l-Đ'tikâd fî Ma'rifeti 'l-Mebde'i ve'l-Me'âd (Arapça) 
 Mektup : Türkçe Mektuplar (1.Nişancı Celâl-zâde Mustafa 
Çelebi Mektubu, 2.Musul Bayraktarı Ahmed Bey Mektubu, 3.Ayas 
Paşa Mektubu, 4.Kadı Alaeddin Mektubu, 5.Şehzâde Bâyezid 
Mektubu) 
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 KASÎDE DER-NA'T- I HAZRET- Đ NEBEVÎ 
 
 Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su 
 Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çâre su 
 
 Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem 
 Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâra su 
 
 Zevk-i tîgından aceb yok olsam gönlüm çâk çâk 
 Kim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâra su 
 
 Suya versin bâğbân gülzârı zahmet çekmesin 
 Bir gül aç ılmaz yüzün tek verse bin gülzâra su 
 
 Ohşadabilmez gubâr ını muharrir hattına 
 Hâme tek bakmakdan inse gözlerine kara su 
 
 Ârızın yâdıyla nem-nâk olsa müjgânım n'ola 
 Zâyi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su 
 
 Gam günü etme dil-i bâmârdan tîgın dirîğ 
 Hayrdır vermek karanu gecede bîmâra su 
 
 Đste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et 
 Susuzum bir kez bu sahrada binim'çün ara su 
 
 Ben lebin müştâkıy ım zühhâd Kevser tâlibi 
 Nitekim meste mey içmek hoş gelir huşyâra su 
 
 Ravza-i kûyuna her dem durmay ıp eyler güzâr 
 Âşık olmuş gâlibâ ol serv-i hoş-reftâra su 
 
 Su yolun ol kûydan toprak olup tutsam gerek 
 Çün rakîbimdir dahı ol kûya koyman vara su 
 
 Dest-bûsî ârzûsuyla ger ölsem dostlar 
 Kûze eylen toprağım sunun onunla yâra su 
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 Đçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile 
 Gül budağının mizâcına gire kurtara su 
 
 Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme 
 Đktidâ kılmış tar îk-i Ahmed-i Muhtâr'a su 
 
 Seyyid-i nev'-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ 
 Kim sepipdir mu'cizâtı âteş-i eşrâra su 
 
 Kılmak için tâze gülzâr-ı nübüvvet revnakın 
 Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su 
 
 Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim 
 Yetmiş ondan bin bin âteş-hâne-i küffâra su 
 
 Hayret ilen parmağın dişler kim etse istimâ' 
 Parmağından verdiği şiddet günü Ensâr'a su 
 
 Eylemiş her katreden bir bahr-ı rahmet mevc-hîz 
 El sunup urgaç vuzû' için gül-i ruhsâra su 
      
 Hâk-i pây ına yetem der ömrlerdir muttasıl 
 Başını taşdan taşa vurup gezer âvâre su 

 
 Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr 
 Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su 

  
 Zikr-i na'tın virdini dermân bilir ehl-i hatâ 
 Eyle kim def'-i humâr için içer mey-hâre su 

 
 Yâ Habîballâh yâ Hayre'l-Beşer müştâkınım 
 Eyle kim leb-teşneler yanıp diler hemvâre su 

 
 Sensin ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i mi'râcda 
 Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâra su 
 
 Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner 
 Hâcet olsa merkadin tecdîd eden mi'mâra su 
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 Bîm- i Dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma 
 Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâra su 

 Yümn-i na'tından güher olmuş Fuzûlî sözleri 
 Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü-i şehvâre su 

 Hâb- ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr 
 Hâb- ı hasretden dökende dîde-i bîdâra su 

 Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam 
 Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâra su 

 (Dîv ân, s.31-33) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 GAZEL 

 Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 
 Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı 
 
 Kamu bîmâr ına cânân devâ-yı derd eder ihsân 
 Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı 
 
 Gamım pinhân tutardım ben dediler yâra kıl rûşen 
 Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı 
 
 Şeb-i hicrân yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım 
 Uyadır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı 
 
 Gül-i ruhsâr ına karş ı gözümden kanlı akar su 
 Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı 
 
 Değildim ben sana mâil sen ett in aklımı zâil 
 Bana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı 
 
 Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır 
 Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı 
 
 (Dîv ân, s.259-260) 
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 GAZEL 
 
 Şifâ-yı vasl kadrin hecr ile bîmâr olandan sor 
 Zülâl-i şevk zevkin teşne-i dîdâr olandan sor 
 
 Lebin s ırrın gelip güftâra benden özgeden sorma 
 Bu pinhân nükteni bir vâkıf-ı esrâr olandan sır 
 
 Gözü yaşlıların hâlin ne bilsin merdüm- i gâfil 
 Kevâkib seyrini şeb-tâ-seher bîdâr olandan sor 
 
 Habersiz olma fettân gözlerin cevrin çekenlerden 
 Habersiz mestler bî-dâdını hüşyâr olandan sor 
 
 Gamından şem' tek yandım sabâdan sorma ahvâlim 
 Bu ahvâli şeb-i hicrân benimle yâr olandan sor 
 
 Harâb- ı câm-ı aşkım nergis-i mestin bilir hâlim 
 Harâbât ehlinin ahvâlini hammâr olandan sor 
 
 Muhabbet lezzetinden bî-haberdir zâhid-i gâfil 
 Fuzûlî aşk zevkin zevk-i aşkı var olandan sor 

 (Dîv ân, s.171)  
 
         KIT'A 

 Her kimin var ise zâtında şerâret küfrü 
 Istılâhât-ı ulûm ile müselmân olmaz 

 Ger kara taş ı kız ıl kan ile rengîn etsen 
 Tab'a tağyîr verip la' l-i Bedahşân olmaz 
  
 Eylesen tûtîye ta' lîm-i edâ-yı kelimât 
 Nutku insân olur ammâ özü insân olmaz 

 Her uzun boylu şecâ'at idebilmez da'vî 
 Her ağaç kim boy atar serv-i hırâmân olmaz 

 (Dîv ân, s.304) 
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 KIT'A 
 
 Kalem olsun eli ol kâtib-i bed-tahr îrin 
 Ki fesâd-ı rakamı sûrumuzu şûr eyler 
 Gâh bir harf sükûtuyla kılar nâdiri nâr 
 Gâh bir nokta kusûruyla gözü kûr eyler    
  
 (Dîv ân, s.18) 
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GUFRANÎ 
 
Karaman'ın Yaşkışla bucağında doğdu (1863). Asıl adı 

Ali 'dir. 1926 yılında Karaman'da öldü. Saz çalmaya 15 yaşında 
başlamış, aruz ve hece ile şiirler yazmıştır.  

 
DEVRĐYE 
 
Katre idim ummanlara kar ıştım 
Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir 
Âlemleri kaç devredip dolaştım 
Bir sanata kaç sarıldım kim bilir 
 
Bulut olup ağdığımı bilirim 
Bâran ile yağdığımı bilirim 
Alt'anadan doğduğumu bilirim 
Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir 
 
Kaç kez gani oldum kaç kere fakir 
Kaç kez altın oldum kaç kere bakır 
Bilmem ki kaç kâtip ismimi okur 
Kaç deftere kaç görüldüm kim bilir 
 
Kaç âlet oldum ellerde bakıldım 
Semadan kaç kere indim çekildim 
Balçık olup binalarda yapıldım 
Kaç yıkıldım kaç kuruldum kim bilir 
 
Bazı nebat oldum toprakta sürdüm 
Bilmem kaç atanın sulbünde durdum 
Bir def'a cennet-i âlâya girdim 
Fakat nâra kaç sürüldüm kim bilir 
 
Beni bir kaç kere nakl ett i Hallâk 
Külli şey'e Kâdir Feyyâz-ı Mutlak 
Kaç kez kâse oldum kaç kerre bardak 
Kaç yoğruldum kaç kır ıldım kim bilir 
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Hikmet-i Yezdan'a karışmak muhal 
Bazı nisa eyler bazı da rical 
Bu kaç ıncı kemâl kaç ınc ı zeval 
Bir Mansûr'um kaç dâr oldum kim bilir 
 
Şikâr olup saydolundum tutuldum 
Nice nice penbe olup atıldım 
Dokundum tezgâhta halka satıldım 
Kaç açıldım kaç dürüldüm kim bilir 
 
Kaç kere süt oldum kaç kere ayran 
Kaç kere davar oldum kaç kere kurban 
Kaç kere memlûk olup misâl-i hayvan 
Elden ele kaç verildim kim bilir 
 
Kaç kez gezdim ehl-i dükkan elinde 
Kul ne bilir her şey Sultan elinde 
Đlâç idim Hekim Lokman elinde 
Kaç kurudum kaç karıldım kim bilir 
 
Kaçınc ı Âdem'in evlâdındanız 
Kaçınc ı âlemin bünyâdındanız 
Kaçınc ı fırkanın efrâdındanız 
Anlatamam kaç bozuldum kim bilir 
 
(Türk Halk Şiiri, s. 102-103) 
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HALĐDE NUSRET ZORLUTUNA  
 
Đstanbul’da doğdu (1901). Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdi. 

Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde bir süre 
okudu. 1924’ten itibaren Edirne’de başladığı öğretmenliğini çeşitli 
şehirlerde sürdürdü. Ankara Kız Teknik Okulu öğretmeni iken 
1957’de emekli oldu.  

 
Mütareke yıl larında işgalcilere karşı yazılar yazdı. Đlk 

şiirlerinde Mill iyetçi Edebiyat akımının etkisinde kaldı. Şiirlerinde 
hece ölçüsünü, romanlarında ise konuşulan Türkçe’yi kullandı. 
1983 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet Beratı’nı aldı. 
Ümmü’l-Muharrirat (Yazarların Annesi) ilan edildi.   

 
Eserleri : 
 
Şiir : 1.Geceden Taşan Dertler (1930), 2.Yayla Türküsü 

(1943), 3.Yurdumun Dört Bucağı (1950), 4.Ellerim Bomboş (1967) 
Roman-Hikâye : 1.Küller (1921), 2.Sisli Geceler (1922), 

3.Gülün Babası Kim? (1933), 4.Beyaz Selvi (1945), 5.Büyükanne 
(1971), 6.Aydınlık Kapı (1974), 7.Aşk ve Zafer (1923) 

Hâtıra : Benim Küçük Dostlarım (1977) 
 
BAHAR GELDĐ 
 
Yıllardır kaybettim o tatlı sesi, 
Bir türlü içimde ötmez o bülbül. 
Bin ömre bedeldi bir tek nağmesi; 
Hem ötmez, hem içten gitmez o bülbül… 
Kalbim sükûtuna kâşâne oldu. 
 
Dediler : „Gelecek, sen bekle biraz; 
„Saçlarında sünbül, yüzünde gül var; 
„Dilinde nağmeler, bakış ında nâz, 
„Bütün haşmetiyle gelecek bahâr!“ 
Bu müjde, dillerde efsâne oldu. 
 
Hasret dedikleri zorlu ateştir; 
Bekledim, bağrımı dağladı gül gül. 
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Artık gelse de bir, gelmese de bir  
„Dermânı yanmada bulan bir gönül“, 
Vahdet şarâbına mey-hâne oldu! 
 
Yürekten, derinden fışkırdı bir âh, 
Erişti imdâda Rahmet-i Rahmân. 
Iş ıkla doldu cân, elhamdülillâh, 
Gönülde göründü en büyük Sultân… 
Bezminde kandiller peymâne oldu, 
 
Nusret bu aşk ile dîvâne oldu! 
 
(Türk Şiiri Antolojisi-I, s.197-198)  
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HALĐD FAHRĐ OZANSOY 
 
Đstanbul’da doğdu (1891). Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 

Ehliyet imtihanını vererek Muğla Lisesi’ne öğretmen oldu (1916). 
Sonradan Đstanbul liselerinde devam eden edebiyat öğretmenliği 
kırk yıl sürdü. 23 Şubat 1971’de Đstanbul’da vefat etti. Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda medfundur.  

 
Halid Fahri, 1914-1918 yılları arasında adını aruz şiirleriyle 

duyurmuş, sonra Yeni Mecmua’da art arda hece şiirleri 
yayımlayarak Hecenin Beş Şairi ’nden biri olmuştur. Şiirlerinde 
çoğunlukla egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel 
duygulara, aşk ve ölüm temalarına yer vermiştir.  

 
Eserleri :   
 
Şiir : 1.Rüya (1912), 2.Cenk Duyguları (1917), 3.Efsaneler 

(1919), 4.Zakkum (1920), 5.Bulutlara Yakın (1920), 6.Gülistanlar 
Harabeler (1922), 7.Paravan (1929), 8.Balkonda Saatler (1931), 
9.Sulara Dalan Gözler (1936), 10.Hep Onun Đçin (1962), 
11.Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964) 

Roman : 1.Sulara Giden Köprü (1939), 2.Aşıklar Yolunun 
Yolcuları (1939) 

Oyun : 1.Baykuş (1916), 2.Đlk Şair (1923), 3.Sönen Kandiller 
(1926), 4.Nedim (1932) 

 
ŞADIRVANLAR 
 
I 
 
Musluklar ında ince bir âheng-i şi’r-i şûh, 
Mermer sütunlar ında güvercinler ağlaş ır, 
  Baygın c ıvıldaş ır, 
Mûnis şır ılt ılarla akar mûsikî-i rûh.. 

II 

Ra’şan ezanların uzanır aks-i nâlişi, 
Sessiz, boş avlularda küçük kumrular gezer, 
  Durgun minâreler 
Dinler şır ılt ılardaki eş’âr- ı cûşişi. 
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IV 
 
Hulyâlı servilerden uçar hasta bir recâ, 
Yorgun pırıldaş ır, der-i mescidde hep sarı 
  Kandil ziyâları, 
Abdest alır şadırvanlar ın altında bir hoca… 
 
V 
 
Musluklar ında ince bir âheng-i şi’r-i şûh, 
Mermer sütunlar ında güvercinler ağlaş ır, 
  Baygın c ıvıldaş ır, 
Mûnis şır ılt ılarla akar mûsikî-i rûh.. 
 
(Şiir Tahlilleri-I, s.205) 
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 HASAN AKÇAY  

 Trabzon’un Arsin i lçesinde doğdu (1963). Đlk ve orta 
öğrenimini Arsin’de tamamladı. 1991’de Atatürk Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden 
mezun oldu. 1991-1996 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda öğretmen olarak çalıştı. 1996 yılında Harran Üniversitesi 
Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Öğretim 
Görevlisi olarak atandı. Halen aynı görevini devam ettirmektedir.  

 Eserleri :  

 Şiir : 1.Eylül Yorgunu (1991), 2.Gül Şaf aklı Bir Özlem (2000) 

 SANA GELDĐM 

 Senin unuttuğun yerlerden geldim 
 Bir avuç deniz getirdim sana, 
 Gözlerimde dalgaların tuzlu sular ı, 
 Saçlarımda martılar ın hasret şarkılar ı 
 Beni unuttuğun yerlerden geldim 
 Kapını kapatma bana! 

 Adını anmadığın yerlerden geldim 
 Đçimde yosun yeşili bir hüzün 
 Gölgemi yaz güneşleri eritmiş 
 Yüreğimde imbatlar esmekte hâlâ 
 Bir daha sormadığın yerlerden geldim 
 Eskinin kokusunu unutma 
 Yüreğinde bir duysana! 

 Senin dönmeyeceğin yerlerden geldim 
 Özlemlerini bir bir topladım yollardan 
 Dumanlı yaylalardan nefes getirdim 
 Çam kokulu yollarda bıraktım dünü 
 Sensiz olunmayan yerlerden geldim 
 Beni anlasana! 
 
 (Eylül Yorgunu, s.46) 
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 GECEDEN 
 
 Gün eriyip kar ışınca sulara, 
 Hasret buram buram yakar inceden. 
 En güzel yerinde susar şarkılar, 
 Hüzün perde perde iner geceden. 
 
 Karanlık sulara düşen ışıklar, 
 Gün yorgunu yosunlara yaslanır. 
 Rüzgâr fısıldarken senin adını, 
 Denizdeki bakışlar ım ıslanır. 
 
 Yıldızlar dökülür aç ık elime, 
 Bekleyiş sızıdır sen de bilirsin 
 Alır ım gecenin koynundan seni, 
 Ay ışığı gülüşünle gelirsin. 
 
 Ufukta büyüyen bakışlar ında, 
 Bir tekne içinde kürek çeker im; 
 Ben her gece sana gelen yollarda 
 Yüreğime ak ümitler ekerim. 
 
 (Eylül Yorgunu, s.97)   
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 HAYÂLÎ 
 
 Doğum yeri, o devir Rumeli 'sinin kültür ve edebiyat merkez-
lerinden olan Vardar Yenicesi'dir. Asıl adı Mehmed olan Hayâlî 
Bey, düzenli ve tam bir tahsil görmedi. Henüz çocuk denecek 
yaşta, Hayderî şeyhi Baba Ali Mest-i Acemî'nin çevresindeki 
dervişlere katıldı, onlarla birlikte çeşitli şehir ve kasabalarda gezip 
dolaştı. Đstanbul'a gelince şiirleriyle çevresinin dikkatini çekti. 
Defterdar Đskender Çelebi ve sonra Sadrazam Đbrahim Paşa'nın 
sevgi ve himayesini kazandı. Kânûnî'nin nedimleri arasına girdi ve 
sancak beyi oldu. 1557'de Edirne'de öldü. 
 Hayalinin zenginliği, lirizminin kuvvetli oluşuyla Klasik Türk 
Şiiri 'nin üstün değerlerinden biridir. Tasavvufla beslenmiş ince, 
zarif ve âhenkli gazelleri onu, Kânûnî devrinin Necâtî ile Bâkî 
arasında yetişmiş en büyük şairi mertebesine yükseltmiştir.  
 

Eserleri : 
 
 Şiir : Dîvân 
  
 GAZEL 
 
 Cihân-ârâ cihân içindedir arayı bilmezler 
 O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler 
 
 Harâbât ehline Dûzah azâbın anma ey zâhid 
 Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam- ı ferdâyı bilmezler 
 
 Şafak-gûn kan içinde dâğını seyr etse âşıklar 
 Güneşte zerre görmezler felekte ay ı bilmezler 
 
 Hamîde kadlerine rişte-i eşki takıp bunlar 
 Atarlar tîr-i maksûdu nedendir yayı bilmezler 
 
 Hayâlî fakr şalına çekenler cism-i uryânı 
 Anınla fahr ederler atlas u dîbây ı bilmezler 
 
 (Dîv ân, s.107) 
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 GAZEL 
 
 Şol gönül kim şâm- ı gamda derdini tenhâ çeker 
 Cân gözüne kuhl-ı sübhânellezî esrâ çeker 
 
 Yâr ile âşık ikilik perdesini kıldı çâk 
 Vahdete erdi dahi zâhid gam- ı ferdâ çeker 
 
 Mûrçe bir katre su içre vücûdun gark eder 
 Teşne-diller var ki bir demde yedi deryâ çeker 
 
 Âşiyân-ı bülbülü sâgar edip gülzârda 
 Gonca la' lin yâdına ey lâle-ruh sahbâ çeker 
 
 Dergehinde her ne kim emr eylese sultân-ı aşk 
 Nice y ıllardır Hayâlî hükmüne tuğrâ çeker 
 
 (Dîv ân, s.116) 

 
 GAZEL 
 
 Ne zillet vermeğe râgıb ne devlet hânımız vardır 
 Ko gayrı gayra yâr olsun bizim Allâh'ımız vardır 
 
 Tar îkinden ererse menzil-i maksûda her âş ık 
 Hakîkat râhını gözler bizim bir Şâhımız vardır 
 
 Mey-âlûde sifâlin tâc-ı Cemş îd'e değişmezler 
 Bizim kûy-ı harâbât içre bir dergâhımız vardır 
 
 Gam- ı dünyâ bizi bilmez velî mâh-ı muharremde 
 Şehîd-i Kerbelâ için bir âh u vâhımız vardır 
 
 Hayâlî sûret-i dünyâya gâfiller gibi tapmaz 
 Hakîkat vechine bakmış dil-i âgâhımız vardır 
 
 (Dîv ân, s.122-123) 
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 HĐLMĐ YAVUZ 

 Đstanbul'da doğdu (1936). Çocukluğu babasının memuriyeti 
sebebi ile Anadolu'da geçti. Đlkokulu Samsun/ Terme'de, ortaokulu 
Siirt'te bitirdi. Đstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu 
(1954). Bir süre gazetecilik yaptı. Đngiltere'de B.B.C. Radyosu'nda 
çalıştığı yıllarda (1964-1969) Londra Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Felsefe Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı. Dönüşün-
de Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazetelerine eleştiriler, ince-
lemeler yazdı. Meydan-Larousse Ansiklopedi Yazı Kuru' nda 
görev aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde medeniyet tarihi ve 
Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe okuttu. Đstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi'nde kültür danışmanı oldu. Yeditepe, a, Varlık, Şiir 
Sanatı, Papirüs, Eylem, Yeni Ufuklar, Yeni a, Mill iyet Sanat gibi 
pek çok dergide yazdı.   
 Sanatının esansını yoğun modern şiirden ve kültür tarihi-
mizin kaynaklarından damıttı. Bu çerçevede Doğu-Batı çatışma-
sını irdeledi. A.Hamdi Tanpınar, Hilmi Ziya Ülken ve Kemal Tahir 
üzerinde durdu. Çağdaş Türk şiiri içinde Yahya Kemal, Ahmed 
Haşim, Nazım Hikmet, Ahmet Muhip Dranas, Asaf Halet Çelebi ve 
Behçet Necatigil 'den gelen karmaşık bir çizginin, bir anlamda 
geleneğin takipçisi oldu. Anlamı derinlerde arayan bir şiir üretti. 
Đlhamdan ziyade aklın ve emeğin ürünü olan eserleri, gösterdiği 
ustalık ve kelime kuyumculuğu ile temellendi. Zaman kavramı 
üzerinde durdu, tasavvuf düşüncesinden form olarak yararlandı, 
yer yer eski şiirimizin mazmunlarını yeniden üretmeye çabaladı. 
Kendi imkânlarımız içinde hem Baudelaire'e, hem de Bâkî'ye 
sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı. "Doğu Şiirleri" ile 1978 
Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazandı. 

Eserleri : 

 Şiir : 1.Bakış Kuşu (1969), 2.Bedreddin Üzerine Şiirler 
(1975), 3.Doğu Şiirleri (1977), 4.Yaz Şiirleri (1981),5.Gizemli 
Şiirler (1984), 6.Zaman Şiirleri (1987), 7.Söylen Şiirleri (1990), 
8.Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize (Bütün Şiirleri, 1990), 9.Ayna 
Şiirleri (1992), 10.Gölün Ustası Yoktur (1993), 11.Erguvan Sözler 
(1993) 
 Deneme- Đnceleme : 1.Felsefe ve Ulusal Kültür (1975), 2.Roman 
Kav ramı v e Türk Romanı (1977), 3.Kültür Üzerine (1987), 4.Yazın 
Üzerine (1987), 5.Felsefe Üzerine (1987), 6.Denemelere Karşı 
Denemeler (1988), 7.Dilin Dili (1991), 8.Đstanbul Yazıları (1991) 
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 Anlatı : 1.Taormina (1990), 2.Fehmi K.'nın Acayip 
Serüvenleri (1991), 3.Kuyu (1994) 
 Okuma Notları (1992), Đstanbul'u Dinliyorum (1993) 
 
 DOĞUNUN KADINLARI 
 
 biz batan güne sahip çıktığımızda 
 ay, bitlis'te sarı tütün 
 ya da bir akarsu imgesi 
 gibi yiğit ve bütün 
 bir ağıttır 
    kadınlar ımızda 

 onlar hüznü bir çeyiz 
 çileyi ince bir nergis 
 ve gülerken bir dağ silsilesi 
 taşırlar 
 ve birer acıdan ibarett irler 
    kayıt lar ımızda 

 kadınlar ki alınlar ımızda 
 doğuyu mavi bir nokta 
 ve yazgıları çok uzakta 
 bir nehir yoluna 
    karış ırlar 

 ölümler i duvaktan beyaz 
 ve ahlat, erciş, adilcevaz 
 üzerinden geçen bir kederle 
    yarışırlar 

 ve birer yazmadan ibarett irler 
 sevdalarımızda 
 biz bir yazın ayağında 
 en küçük bir gurbeti bile 
 içi titreyerek okuyan 
 ve bir gülü tersinden dokuyan 
    umutlar ımızda 

 başlığı kınadan turaç 
 bebesi doğuştan kıraç 
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 ve bir ninniyle darılıp 
 bir türküyle bar ışırlar 
 ve birer hasretten ibarettirler 
    mektuplarımızda 
 
 (Doğu Şiirleri, s.26-28)   
 
 ¥¥¥¥ 
 
 MEVLÂNÂ ĐLE ŞEMS 
 
 aşklardır benim bildiğim 
 
 ben oluş'um, sen değişim 
 hangi kitaptan geldiğin 
 bilinmez ; ama sen yine gel, 
    yine gel de 
 bir gülü sağalt o rose thou art sick 
    ve anlaşılmak 
 her zaman gizlidir hep ayrı nedende 
 ah, aşktır o, bazen bir tende ölür 
    bazen de bedende. 
 görüş'üm bir yaprak, biliş'im bir dal 
 ve bir gonca gül olur kimliğim 
 göğüyse benim belleğim 
 belledin... uçan güneşler orda 
    ve orda, şems-i perende 

 birliğim, dokunulmaz dirliğim 
 neyse o, hem gidende var biraz 
    ve hem de dönende!.. 
 Aşk'la biz, ikimiz, var'la yok gibiyiz 
 ah, giderek ne kadar az kendimiziniz 
 çünkü sende bir yaz olarak devam ederiz 
 sense bir yaz olarak bende... 

 söylen'din, söylenmesen de... 

 (Söy len Şiirleri, s.34-35) 
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 KAAB ĐLE HIRKA 
 
 'beni örtün, beni örtün!' 
 bir şey var : eski sözleri 
 uzun ve anlaşılmaz şeylere gömdüm 
 gördüm : sözlerin kumunda 
 bir vaha idi yaz 
 duydum, yeşil kuş, hadra! 
    dedi, 'siz, 
 ölmeden önce ölün!' 

 'beni örtün, beni örtün!' 

 gördüm : göğsünden kopan güneş't i 
 yeşil sözü gördüm 
 avucundan doğan nehri 
 bir kemerdi, giyindim Aşk'ı 
 hırkamı ördüm, bürde! 
    dedi, 'üşüyordun, 
 sana verdim!' 

 'beni örtün, beni örtün!' 

 sessizlikti, gülü doğurdu 
 yüzümü Yüzüme döndüm 
 Zaman, gül'dür ; gülü böldüm 
 yeşil gülü : semerat'ül fuad 
 yürüdüm aşklara doğru 
 hüzün geldi, banet suad! 
    dedi, 'gömün!' 

 'beni örtün, beni örtün!' 
  
 (Söy len Şiirleri, s.38-39) 
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 SĐMURG ĐÇĐN SONNET 
 
 âh, kuşun içindeki yit ik simurg, par ılda! 
 tüyün yalnızlık imi, yüzünde su izleği ; 
 görünür bulunmayan bir gölün dağarında ; 
 bir güneştir belki de, anlatılan gizleri 
 gizler! kim bilir ki, kalbim gömü, perdita! 
 anlamak sırma kuşak, sarıyorum eğnime 
 sen bende anlıyorsan, daha anla, elvedâ... 
 
 bir kuşatma gibiyim şimdi kendi kendime... 
 
 âh, gitgide kuşansan binlerce kitaplar ı 
 yetmez ! daha kuşan, daha kuşan, bir daha... 
 bildiklerim uzuyor ve bir bir aynaları 
 kırıyor, otuz ayna, olmayacak, sabaha 
 
 yeniden diril artık, aynaların külünden ; 
 kanatlar ın bir öykü, par ıldıyor bugünden... 
 
 (Ay na Şiirleri, s.37) 
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 HOCA AHMED YESEVÎ 
 
 Batı Türkistan'da (bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti sınırla-
rının içindeki) Sayram kasabasında doğdu (1093). Sonradan Yesi 
şehrine yerleşen Ahmed Yesevî, ilk öğrenimini babası Đbrahim 
Şeyh'ten ve Arslan Baba'dan aldı. Daha sonra Buhara'da devrin 
tanınmış âlim ve mutasavvıfı Yusuf Hemedânî'ye intisap etti. 
Onunla Merv, Buhara, Herat, Semerkand gibi beldeleri dolaştı. 
Şeyhinin ölümünden sonra bir süre halifesi oldu. Buhara'da irşad 
makamını Şeyh Abdülhâlık Gücdüvânî'ye bırakarak Yesi'ye 
döndü. Kalan ömrünü irşad hizmetleriyle orada geçirdi. 63 
yaşından sonra toprak altında yaptırdığı bir hücrede ibâdet ve 
riyâzetle maşgul oldu. 1166'da öldü. Mezarı Yesi'dedir.  
 Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan'da Yesevî Tarikatı'nın 
kurucusudur. Kendisi, Türk dünyasında "Hazret-i Türkistân" ve 
"Pîr-i Türkistân" olarak bil inir. Vefatından sonra Yesevîlik, 
Horasan, Đran, Azerbaycan, Anadolu ve Şam'da yayıldı. Öğretici 
ve yol gösterici mâhiyette olan şiirleri Dîvân-ı Hikmet adlı eserde 
toplanmıştır. Bu eserdeki mevcut şiirlerin bir kısmı Ahmed 
Yesevî'ye ait olup, diğerleri Yesevîler tarafından sonraki 
yüzyıllarda ilâve edilmiştir. Karahanlı Türkçesiyle yazan şairin dili 
açık ve durudur. Şiirlerini hece ve aruz vezniyle ve genellikle 
dörtlükler halinde kaleme almıştır.    
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : Dîvân-ı Hikmet 
 
 (Aşağıdaki şiirler, Karahanlı Türkçesi'nden Yeni Türkiye 
Türkçesi'ne aktarılmıştır.) 
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 HĐKMET 
 
 Rahmân Rabb'im rahmetini câri eyle seherde 
 Đsyân batağına düştüm, yardım eyle seherde 
 
 Estağfir ve istiğfârı eyle uzak şeytândan 
 Şeytân seni azdır ır, selâmet ver seherde 
 
 Ümid ile gelmişim dergâhına Allâh'ım 
 Günâhkârım, isyânkâr elimi tut seherde 

 Tevbe eyledim dilimde, gönlüm korkmaz Hudâ'dan 
 Hem rahmet ve cemâli armağan eyle seherde 

 Yolsuz yola hep yürüdüm, gaflette ömrüm geçti 
 Ey Kadîr-i Zülcelâl, yola sal seherde 

 Sensin benim sığınağım, gazap eyleme Allâh'ım 
 Ey bütün halleri bilen, halimi sor seherde 

 Baştan ayağa günahım iki cihana s ığmaz 
 Kulun âsi, günahkâr, gizli eyle seherde 
 
 Dağdan ağır günâhım, özür demeğe dilim yok 
 Günâhımı bağışlayıp yerle bir eyle seherde 
 
 Günahımı itiraf ederim, hâz ırsın hem nâzırs ın 
 Elimi tut ey Cebbâr, yola koy seherde 
 
 Garîbim ve kimsesizim, bîçâreyim ve fakîr 
 Senden özge kimim var, rahmet eyle seherde 
 
 Ben âsiyim, günahkâr ım, hamd ve senâ söylemem 
 Horozlar ı gör, senâ söyler seherde 
 
 Kul Hoca Ahmed Hakk'tan kork, kim korkmaz îmânı yok 
 Önündedir o cehennem, haz ır ol seherde 
 
 (Div an-ı Hikmet, s.44) 
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 HĐKMET 
 
 On sekiz bin âleme server olan Muhammed 
 Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed 
 
 Çıplaklık ve açlığa kanâatlı Muhammed 
 Âsî câfî ümmete şefâatlı Muhammed 
 
 Geceleri yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed 
 Garîb ile yetime mürüvvetli Muhammed 
 
 Yoldan azan şaşkına hidâyetli Muhammed 
 Muhtaç düşse herkese kifâyetli Muhammed 
 
 Ebû Cehl ve Ebû Leheb'e siyasetli Muhammed 
 Melâmetin yıkay ıcıs ı selâmetli Muhammed 
 
 Namaz, oruç kılıc ı, ibâdetli Muhammed 
 Sürekli tesbih söyleyici riyâzetli Muhammed 
 
 Lânetlenmiş şeytana siyasetli Muhammed 
 Şeriatın yoluna inâyetli Muhammed 
 
 Tarikata yol gösterici irâdetli Muhammed 
 Hakîkata muktedâ icâzetli Muhammed 
 
 Duâları müstecâb icâbetli Muhammed 
 Kötülüğe iyilik kerâmetli Muhammed 
 
 Tevfîk veren zâlime celâletli Muhammed 
 Eğilip secde kılan itâatlı Muhammed 

 Beş vakit namaz olduğunda imâmetli Muhammed 
 Mi'râc aşıp vardığında şehâdetli Muhammed 

 Arş ve Kürsî pazarı inâyetli Muhammed 
 Sekiz cennet sâhibi velâyetli Muhammed 

 (Div an-ı Hikmet, s.59-60) 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 129

 HĐKMET 
 
 Hâlık'ımı ararım gece gündüz cihân içinde 
 Dört yanımdan yol indi kevn ü mekân içinde 
 
 Dörtten yediye yettim, dokuzu geçip gittim 
 Ondan ikiye geldim çarh-ı keyvân içinde 
 
 Üç yüz altmış su geçtim, dört yüz kırk dört dağ aştım 
 Vahdet şarâbını içtim, düştüm meydân içinde 
 
 Çünkü düştüm meydana, meydanı dolu gördüm 
 Yüz bin ârif i sordum, bütün cevlân içinde 
 
 Dalgıç denizine girdim, varlık şehrini gezdim 
 Đnciyi sedefte gördüm, cevheri hazine içinde 
 
 Arş ve Kürsî'yi yürüdüm, Levh ve Kalem'i gördüm 
 Varlık şehrini gezdim, söyledim bu cân içinde 
 
 Canı gördüm cânânda, aşkı gördüm meydanda 
 Âşıklar ın meydanı cümle bostan içinde 
 
 Eri gördüm erleştim, istediğimi sordum 
 Hepsi sende dedi, kaldım hayret içinde 
 
 Hayran olarak kaldım, dîvâne olup daldım 
 Özümü derde saldım, buldum dermân içinde 
 
 Seyir ister mi bülbül, aç ılmıştır kız ıl gül 
 Her gülü uzak görme gülü gülzâr içinde 
 
 Miskin Hoca Ahmed cânı, hem cevherdir hem haz îne 
 Her şey O'nun mekânı, O lâmekân içinde 
 
 (Div an-ı Hikmet, s.82-83)    
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 ĐSMET ÖZEL 
 
 Kayseri'de doğdu (1944). Söke'li bir polis memurunun altıncı 
çocuğudur. Đlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve 
Ankara'da yaptı. Bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'nde okudu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Fransız 
Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1977). Devlet Konservatu-
varı'nda Fransızca okutmanlığı yaptı. Gazete yazıları dışında 
kalan yazıları i le şiirlerini 1960'tan itibaren Devinim 60, Papirüs, 
Yeni Dergi, Şiir Sanatı, Halkın Dostları, Diriliş, Mavera, Gösteri vd. 
dergilerde yayımladı. 1970'te Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın 
Dostları dergisini çıkardı. Yeni Devir ve Milli Gazete'de günlük 
fıkralar yazdı.  
 1960 kuşağı şairlerinden olan Đsmet Özel, Đkinci Yeni 
deneylerinden yararlanarak taze buluşlar, yoğun söyleyiş, esrarlı 
ve mistik bir hava inşa etme ustalığını gösterdi. Đlk şiirlerinde, 
özellikle imge yoğunluğu ve kelime seçiminde gösterdiği titizlikle 
ilgi çekti. Şiiri insan gerçeğini irdelemenin özel bir ilgi alanı saydığı 
bu dönemin ürünlerini Geceleyin Bir Koşu (1966) adlı i lk kitabında 
topladı. Türk şiirinin yenilikçi deneylerini toplumcu bir tutumla 
bağdaştırabilmekte gösterdiği başarı, ikinci kitabı Evet Đsyan'ın 
(1969) büyük yankılar uyandırmasını sağladı. Taşları Yemek 
Yasak adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Deneme Ödülü'nü  
(1985) kazandı. 
 
 Eserleri :  
 
 Şiir : 1.Geceleyin Bir Koşu (1966), 2.Evet Đsyân (1969), 
3.Cinâyetler Kitabı (1975), 4.Celladıma Gülümserken (1984), 
5.Şiirler 1962-74 (1980), 6.Şiir Kitabı (1982), 7.Erbain (Bütün 
Şiirleri, 1987) 
 Deneme : 1.Üç Mesele (1978), 2.Şiir Okuma Kılavuzu 
(1980), 3.Zor Zamanda Konuşmak (1984), 4.Taşları Yemek 
Yasak (1985), 5.Bakanlar ve Görenler (1985), 6.Faydasız Yazılar 
(1986), 7.Đrtica Elden Gidiyor (1986), 8.Surat Asmak Hakkımız 
(1987), 9.Tehdit Değil Teklif (1987), 10.Waldo Sen Neden Burada 
Değilsin (1988), 11.Cuma Mektupları I (1989), 12.Cuma 
Mektupları II (1989), 13.Cuma Mektupları III (1990), 14.Cuma 
Mektupları IV (1991) 
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CELLÂDIMA GÜLÜMSERKEN ÇEKTĐRDĐĞĐM  
SON RESMĐN ARKASINDAKĐ SATIRLAR 

 
 Ben Đsmet Özel, şair, kırk yaşında 
 Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar 
 ben yaşarken koptu tufan 
 ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kâinat 
 her şeyi gördüm içim rahat 
 gök yarıldı, çamura can verildi 
 linç edilmem için artık bütün deliller elde 
 kazandım nefretini fahişelerin 
 lânet ediyor bana bakireler de. 
 Sözlerim var köprüleri geçirmez 
 kimseyi ateşten korumaz kelimeler im 
 kılıçsız ım, saygım kalmadı buğday saplarına 
 uçtum ama uçuşum 
 radarlarla izlendi 
 gayret ettim ve sövdüm 
 bu da geçti polis kay ıtlar ına. 
 
 Haytanın biriyim ben, bunu bilsin insanlar 
 ruhumun peşindedir zaptiyeler ve maliye 
 kara ruhlu der bana görevini aksatmayan kim varsa 
 laboratuvarda çalışanlara sorarsanız 
 ruhum sahte 
 evi Nepal'de kalmış 
 Slovakyalı salyangozdur ruhum 
 sınıf ları doğrudan geçip 
 gerçekleri gören gençlerin gözünde. 
 
 Acaba kim bilen doğrusunu? Hatta ben 
 kıyı bucak kaç ıran ben ruhumu 
 sanki ne anlıyorum? 
 Ola ki 
 şeytana satacak kadar bile bende ondan yok. 
 Telâş içinde kendime bir devlet s ırrı beğeniyorum 
 çünkü bu, ruhum olmasa da saklanacak bir şeydir 
 devlet sırrıyla birlikte insanın 
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 sinematografik bir hayatı olabilir 
 o kibar çevrelerden gizli batakhanelere 
 yolculuklar, lokantalar, kır gezmeleri 
 ve sonunda estetik bir  
 idam belki... 
 Evet, evet ruhu olmak 
 bütün bunlar ı sağlayamaz insana. 
 
 Doğruysa bu yargı 
 bu sonuç 
 bu çıkarsama 
 neden peki her şeyi bulandır ıyor 
 ertelenen bir konferans 
 geç kalkan bir otobüs? 
 Milli şefin treni niçin beyaz? 
 Ruslar neden yürüyorlar Berlin'e? 
 Ne saçma! Ne budalaca! 
 Dört Đncil'den Yuhanna'y ı 
 tercih edişim niye? 
 Ben oysa 
 herkes gibi 
 herkesin ortasında 
 burada, bu istasyonda, bu siyah 
 paltolu casusun eşliğinde 
 en okunaklı çehremle bekliyorum 
 oyundan çıkmıyorum 
 korkuyorum sıram geçer 
 bilet im yanar diye 
 önümde bir y ığın açalya 
 bir sürü çarkıfelek 
 gergin çenekli cesetleriyle 
 önümde binlerce çiçek 
 korkuyorum sıra sende 
 sen de başla ve bitir diyecek. 
 Yo, hayır 
 yapamaz bunu. yapmas ın bana dünya 
 söyleyin 
 aynada iskeletini 
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 görmeye kadar varan kaç 
 kaç kişi var şunun şurasında? 
 
 Gelin 
 bir pazarlık yapalım sizinle ey insanlar! 
 Bana kötü 
 bana terkett iğiniz düşünceleri verin 
 o vazgeçtiğiniz günler, eski yanlışlar ınız 
 ah, ne aptalmış ım dediğiniz zamanlar 
 onlar ı verin, yakınmalarınız ı 
 artık gülmeye değer bulmadığınız şakalar 
 ben aştım onlar ı dediğiniz ne varsa 
 bunda üzülecek ne var dediğiniz neyse onlar 
 boşa çıkmış çabalar, bozuk niyetleriniz 
 içinizde kır ık dökük, yoksul, yabans ı 
 verin bana 
 verin taammüden işlediğiniz suçları da.  
 Bedelinde biliyorum size çek 
 yazmam yakışık almaz 
 bunca kaybolmuş talan 
 parayla ölçülür mü ya? 
  
 Bakın ben, bir çok tuhaf 
 marifetimin yanısıra 
 ilginç ödeme yollar ı bulabilen biriyim 
 üstüme yoktur ödeme hususunda 
 sözün gelişi 
 üyesi olduğunuz dernek toplantıs ında 
 bir söyleve ne dersiniz? 
 Bir söylev : Büyük Đnsanlık Đdeali hakkında! 
 Yahut adınıza bir çekiliş düzenleyebilirim 
 kazanana vertigolar, nostaljiler 
 karasevdalar çıkar. 
 Yapıls ın adil pazarlık 
 yapıls ın yapılacaksa 
 işte koydum işlemeyi düşündüğüm suçlar ı 
 sizin geçmiş hatalar ınız karşıs ına. 
 Ne yapsam 
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 döl saçan her rüzgârın 
 vebası bende kalacak 
 varsın bende biriksin 
 durgun suyun sayhası 
 yumuşatmayı bilen ateş 
 öğüt sahibi toprak 
 nasıl olsa geri verecek 
 benim kılıc ımı 
 
 (Erbaîn, s.9-12)  
 
 AMENTÜ 
 
 Đnsan 
 eşref-i mahlûkattır, derdi babam 
 bu sözün sözler içinde bir yeri vardı 
 ama bir eylül günü bilek damarlar ımı kestiğim zaman 
 bu söz asıl anlamını kavradı 
 geçti çıvgınlar ın, ç ıbanların, reklamlar ın arasından 
 geçti tarih denilen tamahkâr tüccarı 
 kararmış rakamlar ın yarıklar ından s ızarak 
 bu söz yüreğime kadar alçaldı 
 damar kesildi, kandır akacak 
 ama kan kesilince damardan s ıcak 
 sımsıcak kelimeler boşandı 
 aşk için karnıma ve göğsüme 
 ölüm için yüreğime sürdüğüm ecza uçtu birden 
 aşk ve ölüm bana yeniden 
 su ve ateş ve toprak 
 yeniden yorumlandı.  
 
 Dilce susup 
 bedence konuşulan bir çağda 
 biliyorum kolay anlaşılmayacak 
 kanatlar ı kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın 
 yanık yağda boğulan yapılar ın arasında 
 delirmek hakkını elde bulundurmak 
 rahma çağdaş terimlerle yanaşmak için 
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 bana deha değil 
 belgeler gerekli 
 kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza 
 gençken 
 peşpeşe kaç gece yıllarca 
 acıyan, yumuşak yerlerime yaslanıp uçardım 
 bilmezdim neden baz ı saatler 
 alaturka vakitlere ayarlı 
 neden karpuz sergilerinde lüküs yanar 
 yazgı desem 
 kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklar ıma 
 Tokat 
 aklıma bile gelmezdi 
 babam onbeşli olmasa. 
 
 Meyan kökü kazarmış babam kırlarda 
 ben o yaşta koltuğumda kitaplar 
 işaret parmağımda zincir, cebimde sedef çakı 
 cebimde kırlangıçlar, çılgınlık sayfaları 
 kafamda yasak düşünceler, Gide meselâ. 
 
 Kar yağarken kir lenen bir şeydi benim yüzüm 
 her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana 
 gecenin anlamı tıkansın diye ıslık çalar 
 resimli bir kitaptan çalardım hayatımı 
 oysa her gün 
 merkep kiralay ıp da kazılan kökleri 
 Forbes f irmasına satan 
 babamdı. 
 
 Budur 
 işte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku 
 işte şehirleri bay ındır gösteren yalan  
 işte mevsimlerin değiştiği yerde buharlaşan 
 kelepçeler, sürgünler, gençlik acılarıyla 
 güçbela kurduğum cümle işte bu; 
 ten kaygusu yüklü ağır bir haç taşımaktan 
 tenimin olanca ağırlığı yokoldu. 
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 Solgun evler, ölü bir dağ, iyice solmuş dudak 
 bile bir bir çınlayan 
 ihtilal haberidir 
 ve gecenin gümüş ipliklerden işlenmiş oluşu 
 nisan ayları gelince vücudu hafif letir 
 şahlanan grevler içinde kahkahalar ım küstah 
 bakışlar ım beyaz bulutlara karşı obur 
 marşlara ayarlanmak hevesindeki sesim 
 gider şehre ve şaraba yaltaklanarak 
 biraz ağlayabilmek için 
 fotoğraflar çektirir 
 babam 
 seferberlikte mekkâredir 
 
 Đnsanın 
 gölgesiyle tanımlandığı bir çağda 
 marşlara düşer belki birkaç şey açıklamak 
 belki ruhlar ın gölgesi 
 düşer de marşlara 
 mümkün olur babamı 
 varlık sanc ısıyla ç ığırmak : 
 
 Ezan sesi duyulmuyor  
 Haç dikilmiş minbere 
 Kâfir Yunan bayrak asmış 
 Câmilere, her yere 
 
 Öyle ise gel kardeşim 
 Hep verelim el ele 
 Patlatalım bombaları 
 Çanlar sussun her yerde 
 
 Çanlar sustu ve fakat 
 binlerce yılın yabancıs ı bir ses 
 değdi minarelere : 
 Tanr ı uludur Tanr ı uludur 
 polistir babam 
 Cumhur iyetin bir kuludur. 
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 Bense  
 anlamış değilim böyle maceralardan 
 ne Godiva geçer yoldan, ne bir kimse kör olur 
 yalnız 
 coşkunluğu karş ısında içlendiğim şadırvan 
 nüfus cüzdanımda tuhaf 
 ekmek damgas ı durur 
 benim işim bulutlar arşınlamak gün boyu 
 etin ıslak tadına doğru 
 yavaş yavaş uyanmak 
 çocuk kemiklerinden yelkenler yapıp 
 hırsız cenazelerine bine bine 
 temiz döşeklerin ürpertisinden çeşme 
 korkak dualar ından cibinlikler kurarak 
 dokunduğum banknotlar ın t iksinmeyi it iraz 
 nakışsız yaşamaklar ı 
 silahlanmak sanarak 
 çıkardım 
 boğaza tıkanan lokmanın hartas ını 
 çıkınımda güneşler halka dağıtmak için 
 halkı suvarmak için saçlarımda bin ırmak 
 ıhtırdım caddeleri meğer ki mezarlarmış  
 hazırmış zaten duvar sıkılmış bir yumruğa 
 f ly Pan-Am 
 drink Coca-Cola. 
 
 Tutun ve yüzleştirin hayatlar ı 
 biri kör batakların ç ırpınış ında kutsal 
 biri serkeş ama oldukça da haklı. 
 Ölümler 
 ölümlere ulanmakta ustadır 
 hayatsa bir başka hayata karşı. 
 Orada 
 aşk ve çocuk 
 birbirine katışmaz 
 nasıl katışmıyorsa başaklara ağustos sıcağı 
 kendi tehlikesi peşinden gider insan 
 putlar ın dahi damar ından     
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 aktığı güne kadar 
 sürdürür yorucu kovalamay ı. 
 
 Hanidir görklü dünya dünyalar içre doğan? 
 Nerde, hangi yöremizde zihnin 
 tunç surlardan berkitilmiş ülkesi 
 ağzı bayat suyla çalkalanmış çocuğa rahîm olan 
 parti broşürleri yoksa kafiyeler mi? 
 Hangi cisimdir aç ıkça bilmek isterim 
 takvim yapraklar ının arasını dolduran 
 nedir o katı şey 
 ki gücü  
 gönlün dağdağasını durultacak? 
 Hayat 
 dört şeyle kaimdir, derdi babam 
 su ve ateş ve toprak. 
 Ve rüzgâr. 
 Ona kendimi sonradan ben ekledim 
 pişirilmiş çamurun zif irî korkusunu 
 ham yüreğin pütürlerini geçtim 
 gövdemi âlemlere zerkederek 
 varoldum kayrasıyla Varedenin 
 eşref-i mahlûkat 
 nedir bildim. 
 
 (Erbaîn, 35-40)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 139

KANUNĐ SULTAN SÜLEYMAN 

Yavuz Sultan Selim’in oğludur. 1495’te Trabzon’da doğdu. 
Trabzon valisi Şehzade Selim, oğlunu küçük yaştan itibaren çok 
titiz bir eğitim sürecinden geçirdi. 1520’de 26 yaşında iken 
padişah oldu. Avrupa tarihçilerinin “Muhteşem Süleyman” 
dedikleri bu büyük hükümdar zamanında Barbaros kardeşler 
Akdeniz'i bir “Türk Gölü” haline getirdiler ve Kuzey Afrika'yı 
fethederek Osmanlı topraklarına bağladılar. Kırım Hanları, 
Moskova'ya kadar ilerlediler. Sudan ve Habeşistan'da fetihler 
yapıldı. 7 Eylül 1566 günü Zigetvar Kuşatması esnasında vefat 
etti. 46 sene padişahlık yaptı. Babasından 6.557.000 km2 olarak 
devraldığı Devlet-i Aliye’nin topraklarını, 14.893.000 km2ye 
çıkardı. Cenaze namazını Şeyhülislâm Ebussuud Efendi ve 
Nakibü'l-Eşraf Taşkentli Muhterem Efendi kıldırdı. Süleymaniye 
Camii avlusundaki medfundur.  

Eserleri : 

Şiir : Dîvân-ı Muhibbî 

GAZEL 

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi 
 
Saltanat didikleri ancak cihân gavgâsıdır 
Olmaya baht u saâdet dünyada vahdet gibi 
 
Ko bu ayş ü işreti çünkim fenâdır âkıbet 
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâat gibi 
 
Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded 
Gelmeye bu ş îşe-i çarh içre bir sâat gibi 
 
Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fâriğ ol 
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi 
 
(Osmanlı Türkçesi Metinleri, s.468)   
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KEMALETTĐN KAMU 
 
Bayburt’ta doğdu (1901). Đstanbul Erkek Muallim Mektebi 

son sınıf öğrencisi iken Millî Mücadele’nin başlaması üzerine 
Ankara’ya gitti (1920). Matbuat ve Đstihbarat Müdürlüğü ile 
Anadolu Ajansı’nda çalıştı. Savaş sonrası Đ stanbul’a gelerek 
dışarıdan imtihanla diploma aldı ve Anadolu Ajansı muhabiri 
olarak gönderildiği (1933) Paris’te kaldığı beş yıl içinde Siyasal 
Bilgiler öğrenimi yaptı. Dönüşünde Rize (1939) ve Erzurum (1943, 
1946) milletvekili oldu. 1948’de Ankara’da öldü. Cebeci 
Mezarlığı’nda medfundur. 

 
BĐNGÖL ÇOBANLARI 
 
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum, 
Bu dağlar ın eskiden âşinasıdır soyum. 
Bekçiler i gibiyiz, ebenced buralar ın, 
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayalar ın 
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi, 
Her gün aynı pınardan doldurup destimizi 
Kır lara açılırız, ç ıngıraklarımız la. 
 
Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni, 
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini, 
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek; 
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek, 
Dolaştır ıp dururuz aynı daussılay ı, 
Her adım uyandır ır acı bir hatırayı. 
 
Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda, 
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam, 
Şu karşıki bayırda verdik kuzuyu kurda, 
„Suna“mın başka bir köye gelin gitt iği akşam. 
Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla, 
Çoban hicranlar ını basar bağr ına yayla. 
-Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al, 
Diye hıçkır ır kaval : 
Bir çoban parçasısın, olmasan bile koyun, 
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Daima eğeceksin başkalar ına boyun; 
Hülyana kar ışmasın ne şehir, ne de çarşı, 
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı 
Uçan kuşlar ı düşün, geçen kervanlar ı an 
Madem ki kara bahtın adını koydu çoban! 
Nas ıl yaşadığından, ne içip yediğinden, 
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden 
Anlattı uzun uzun. 
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun 
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla, 
Karıştım o gün bu gün bu zavallı çobanla, 
Bingöl yaylalar ının mavi dumanlar ına, 
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına 
 
(Türk Şiiri Antolojisi-I, s.188-189)  
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KÖROĞLU 
 
Ne zaman yaşadığı kesin olarak belli olmayan Köroğlu, 

Anadolu'da hâlâ 24 kol halinde yaşamakta olan halk hikayesinin 
kahramanıdır. Asıl adı, Ruşen Ali 'dir. Babası, bir rivayete göre Đran 
Şahı, bir rivayete göre Đstanbul Padişahı, Bolu Beyi yahut Erzurum 
Beyi tarafından gözüne mil döktürülmek suretiyle kör edilmiştir. 
Köroğlu'nun hayatı, babasının öcünü alma yolunda geçmiştir.  

 
Şiirlerinde yiğitçe bir eda ve duygu inceliği görülür. 

Koçaklama’yla birlikte güzellemeler de söylemiştir.  

 
¥¥¥¥ 
 
KOÇAKLAMA 
 
Benden selam olsun Bolu Bey'ine 
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır 
At kişnemesinden, kargı sesinden 
Dağlar seda verip seslenmelidir 
 
Düşman geldi tabur tabur dizildi 
Alnımıza kara yazı yazıldı 
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu 
Eğr i kılıç kında paslanmalıdır 
 
Köroğlu düşer mi eski şanından 
Ayırır çoğunu er meydanından 
Kırat köpüğünden, düşman kanından 
Çevre dolup kalkan ıslanmalıdır 
 
(Türk Halk Şiiri, s.33-34) 
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 MAHMUT KAPLAN 
 
 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğdu (1953). 1973'te Gazian-
tep Lisesi'ni bitirdi. 1978'de Hacettepe Üniversitesi Türkoloji 
Bölümü'nden mezun oldu. Ankara'nın değişik liselerinde bir süre 
edebiyat öğretmenliği yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi'de "Eski Türk Edebiyatı" alanında Yüksek 
Lisans ve Doktora'sını tamamladı. 100.Yıl Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Yardımcı 
Doçent olarak çalıştı. Hâlen, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Profesör’dür. 
 

         Eserleri : 
 

 Şiir : Öksüz Kubbe (1994) 
 Hikâye : Benzemek Korkusu (1989) 
 Đnceleme : 1.Hayriyye-i Nâbî (1995), 2.Neşâtî Dîvânı (1996) 
 

 ÖKSÜZ KUBBE BOMBOŞ 
 

 Yırttı karanlık göğü bir yıldız 
 Bir gül dalı kırıldı 
 Bir yarasa fırladı boşluğa yalnız 
 Sessizlik canevinden vuruldu 
 

 Bülbül visâl rüyâlarında baygın 
 Gölgeler büyüdü sularda 
 Alev sardı gönüllerde yangın 
 Döküldü gözyaşları art arda 
 

 Bir tomurcuk açtı lâl 
 Bir mermer parçası düştü 
 Güvercinler uyandı 
 Bir balık hıçkırdı, kal gitme kal. 
 

 Karanlık dalga dalga koyulaştı 
 Bir güvercin havalandı 
 Türbe boş 
 Ruhumu bir ince s ızı dolaştı 
 Öksüz kubbe bomboş 
 
 (Öksüz Kubbe, s.13) 
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 BĐR ÖLÜYLE RÖPORTAJ 
 
 Bir gölge gibi gezdim aranızda dolaştım 
 Aydınlık dünyanızda gölgeye yer yok bildim 
 Ne aya el uzattım, ne güneşe ulaştım 
 Sırtımda ağır bir yük karanlığa çekildim. 
 
 Anlattım yadırgandım, dinledim duygulandım 
 Yarını görmeseydim sevinip gülecektim 
 Bütün insanlar gibi kemik, et, sinir, kandım 
 Şikâyet ett iğim yok ben zaten ölecektim. 
 
 Karıştı servilerin gölgem gölgelerine 
 Bir çiğ damlası gibi mezarıma döküldüm 
 Ağırlaşmış bir yükü ulaştırmak yerine 
 Gerek, diye irkildim, vakit tamamdı öldüm. 
 
 (Öksüz Kubbe, s.20) 
 
 KERVANLAR GEÇER 
 
 Yosun kokulu bir akşam 
 El ayak çekilmiş 
 Derede kurbağalar korosu 
 Duvarda saat tiktakları 
 Karanlık üstüme üstüme eğilmiş 
 
 Uzatır başını uzaklardan bir ışık 
 Titrer söğüdün gümüş dallar ında 
 Biraz 
 Fısıldanır kulağıma bir ses 
 Haykırmak isterim avaz avaz 
 
 Ay yağmurlu tepelerden yükselir 
 Kovar bulutlar ı bir serin rüzgâr 
 Uzar yayılır kurbağalar korosu 
 Uzaktan yorgun köylüler gelir 
 Gözlerim dolar 
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 Dört duvar odamın içinde ben 
 Bir pencereye bakarım boş gözlerle 
 Bir uzanır ım yatağa bitkin 
 Kulağımdan kervanlar geçer 
 Ben neredeyim 
 Kimi bekliyorum bilmeden 
 Kimi bekliyorum 
 Neden? 
 
 (Öksüz Kubbe, s.51)     
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 MEHMED ÂKĐF ERSOY 
 
 Millî şair Mehmed Âkif ERSOY, 1873'te Đstanbul'da doğdu.  
Küçük yaşta Arapça, Farsça, sonradan Fransızca öğrendi. 
Yüksek öğrenimini Halkalı Baytar Mektebi'nde yaptı. Burayı 
birincil ikle bitirdi (1894) ve dört yıl Rumeli, Arnavutluk ve 
Arabistan'da çalıştı. 1908'den sonra Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü'r-
Reşâd adlı dergilerde şiirler ve makaleler yayımladı. 1914 
sonunda Almanya'ya gitti. Birinci Dünya Savaşı'ndan Osmanlı 
Devleti’nin yenik çıkması üzerine Millî Mücadele'yi destekledi, 
Ankara'ya gitti (1920). I.Millet Meclisi 'nde Burdur milletvekili oldu. 
Đstiklâl Marşı'nı yazdı (1921). 1925'te Mısır'a gitti. Orada on yıl 
kaldı. Câmiü'l-Mısriyye Dârülfünûn'unda Türk Edebiyatı okuttu. 
1935'te başlayan hastalığı artınca yurda döndü (Haziran 1936). 27 
Aralık 1936'da Đstanbul'da öldü. Mezarı Edirnekapı Şehitliği 'ndedir. 
 Bir şiirinde hayal ile alışverişi olmadığını, her ne demişse, 
görüp de söylediğini belirten, bütün şiirlerinde aruzu büyük bir 
kolaylık ve ustalıkla kullanan Mehmed Âkif, bütün Đslâm 
coğrafyasının dertlerini kendine dert edinmiş idealist bir şairdir. 
Şiirleri, ya ilhamını gerçek hayat sahnelerinden alan lirik-epik, ya 
da ahlâk, din, vatan konuları üzerine öğüt, hitâbe karakteri taşıyan 
lirik-didaktik şiirler olmak üzere iki ana grupta toplanır. 
 
 ¥¥¥¥  
 

Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Safahat (1911), 2.Süleymaniye Kürsüsünde (1912), 
3.Hakkın Sesleri (1913), 4.Fatih Kürsüsünde (1914), 5.Hâtıralar 
(1917), 6.Âsım (1924), 7.Gölgeler (1933) 
 Tercüme : 1.Müslüman Kadını (Ferid Vecdî'den, 1909), 
2.Hanoto'nun Đslâmiyete Hücûmuna Karşı Şeyh Muhammed 
Abduh'un Müdâfaası (1915), 3.Đçkinin Hayât-ı Beşerde Açtığı 
Rahneler (Abdülaziz Çâviş'den, 1923), 4.Anglikan Kilisesi'ne 
Cevap (A.Çâviş'den, 1924), 5.Đslâmlaşmak (Said Halim Paşa'dan, 
1919), 6.Đslâmda Teşkilât-ı Siyâsiye (Said Halim Paşa'dan, 1922) 
 Hitabe : Kastamonu Nasrullah Kürsüsünde (1921) 
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 ĐSTĐKLAL MARŞI 
   -Kahraman Ordumuza- 
 
 Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
 Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
 O benim millet imin yıldızıdır, par layacak; 
 O benimdir, o benim milletimindir ancak! 
 
 Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl, 
 Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celâl? 
 Sana olmaz dökülen kanlar ımız sonra helâl; 
 Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl. 
 
 Ben ezelden ber idir hür yaşadım, hür yaşarım. 
 Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış? Şaşar ım! 
 Kükremiş sel gibiyim : Bendimi çiğner, aşarım; 
 Yırtarım dağlar ı, enginlere s ığmam taşarım. 
 
 Garbın âfâkını sarmışsa çelik z ırhlı duvar; 
 Benim îmân dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
 Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, 
 "Medeniyyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 
 Arkadaş! Yurduma alçaklar ı uğratma sakın; 
 Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
 Doğacaktır sana va'dett iği günler Hakk'ın 
 Kim bilir, belki yarın... Belki yar ından da yakın. 
 
 Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! 
 Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
 Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
 Verme, dünyâlar ı alsan da, bu cennet vatanı. 
 
 Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 
 Şühedâ fışkıracak toprağı s ıksan, şühedâ! 
 Cânı, cânânı, bütün varımı als ın da Hudâ, 
 Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 
 

IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi                          M. Muhsin KALKIŞIM              

 148 

 Rûhumun senden, Đlâhî, şudur ancak emeli: 
 Değmesin ma'bedimin göğsüne nâmahrem eli; 
 Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli- 
 Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 
 O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım; 
 Her cerîhamdan, Đlâhî boşanıp kanlı yaşım, 
 Fışkır ır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım! 
 O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, baş ım. 
 
 Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
 Olsun artık dökülen kanlar ımın hepsi helâl. 
 Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 
 Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 
 Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl. 
 
 (OKUYUCUYLA HASBĐHAL) 

 Bana sor sevgili kâri', sana ben söyliyeyim, 
 Ne hüviyyette şu karşında duran eş'ârım: 
 Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; 
 Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkârım. 
 Şi'r için "göz yaşı" derler; onu bilmem, yalnız, 
 Aczimin giryesidir bence bütün âsâr ım! 
 Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem; 
 Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! 
 Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâz ımsa; 
 Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.  

 (Saf ahat, s.51) 

 
 ĐSTANBUL'A DÖNÜŞ 
 
 Bir de Đstanbul'a geldim ki : Bütün çarşı, pazar 
 Nâradan çalkanıyor! Öyle ya... Hürriyyet var! 
 Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş... Doğru: 
 Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru. 
 Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının; 
 Kafalar tütsülü hulyâ ile, gözler kızgın. 
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 Sanki zincirdekiler hep boşanıp zincirden, 
 Yıkıvermiş de tımarhâneyi ç ıkmış birden! 
 Zurnalar şehrin ahâlisini takmış peşine; 
 Yedisinden tutarak tâ dayanın yetmişine! 
 Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli; 
 En ağır başlısının bir zili eksik, belli! 
 Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük. 
 Dinliyor kaplamış etrâfını yüzlerce hödük! 
 Kim ne söylerse, hemen el vurup alkışlanacak... 
 -Yaşasın! 
      -Kim yaşasın? 
          -Ömrü olan. 
                      -Şak! şak! şak! 
 Ne davâirde hükûmet, ne ahâlîde bir iş! 
 Ne sanâyi', ne maârif, ne alış var, ne veriş. 
 Çamlıbel sanki şehir : Zâbıta yok, râbıta yok 
 Aksa kan sel gibi, bir dindirecek vâsıta yok. 
 "Zevk-i hürriyyeti onlar daha çok anlamalı." 
 Diye mekteplilerin mektebi tekmil kapalı ! 
 Đlmi tazyik ile tâlim, o da bir istibdâd... 
 Haydi öyleyse çocuklar, ebediyyen âzâd ! 
 Nutka gelmiş öte dursun hocalar bir yandan 
 Sahneden sahneye koşmakta bütün şâkirdân. 
 Kör çıban neşterin altında nasıl patlarsa 
 Hep ağızlar deşilip, kimde ne cevher varsa 
 Saçıyor ortaya, ister temiz, ister kirli 
 Kalmıyor kimseciğin muzmeri artık gizli. 
 Dalkavuk devri değil eski kasâid yerine 
 Üdebânız ana avrat sövüyor birbirine ! 
 Türlü adlarla ç ıkan nâ-mütenâhî gazete 
 Ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. 
 Đt yetiştirmek için de toprağı gâyet münbit 
 Bularak, fuhş ekiyor salma gezen bir sürü it ! 
 Yürüyor dîne beş on maskara, alkışlanıyor 
 Nesl-i hâz ır bunu "hürriyyet-i vicdân" sanıyor ! 
 .......................... ............... 
 
 (Saf ahat/Süleymaniye Kürsüsünde, s.233-234)  
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 NECĐD ÇÖLLERĐNDEN MEDĐNE'YE 
      
 ………………………………………. 
 Ezelde kaynaşan ervâha ayrılık var mı? 
 Cihan yıkılsa bu vahdet yerinden oynar mı? 
 Olunca minberimiz, arşımız, Hudâ'mız bir 
 Benim de beklediğim nûr onun da gâyesidir. 
 O nûru gönder Đlâhî, as ırlar oldu, yeter ! 
 Bunaldı milletin âfâkı, bir sabah ister. 
 Đnâyetinle halâs et ki, dalga dalga zalâm 
 Đçinde kaynamas ın çarpınıp duran Đslâm ! 
 Bu secdegâha kapanmış yanan yürekler için 
 Bütün soluklar ı feryâd olan şu mahşer için 
 Har îm-i Ka'ben için, sermedî Kitâb'ın için 
 Avâlimindeki âyât-ı bî-hisâbın için 
 Nas îb-i dâimi husrân kesilmiş ümmet için 
 Şu hâk-i pâke bürünmüş semâ-yı rahmet için 
 Biraz ufukları gülsün cihân- ı Đslâm'ın ! 
 Hudûdu yok mu bu bitmez, tükenmez âlâmın? 
 O, çünkü, âleme hâkim yegâne kudret iken 
 Bir inkılâb ile mahrûm olunca azminden 
 Esâretin ne kadar şekli varsa katlandı... 
 Vatanlarında garîb oldu kendi evlâdı ! 
 O azmi Sen vereceksin ki eylesin sereyan 
 Soluk benizlere kan, inleyen göğüslere can. 
 O rûhu ver ki, Đlâhî, kıyâm edip dinin 
 Zemîne feyzini yaysın hayât-ı mâz înin. 
 
 Henüz duâ ediyordum ki, "Yâ Resûlellâh!" 
 Nidâsı kükreyerek, bir kanadlı tayf-ı siyâh 
 Basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere 
 Süzüldü uçtaki Bâbü's-Selâm önünde yere. 
 Mehîb sayhası hâlâ fezâda çınlardı 
 Ki yükselip yeniden, yardı geçti eb'âdı. 
 Düşünce Ravza-i Peygamber'in ayaklarına 
 Sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına. 
 Diyordu inleyerek : 
     — Yâ Nebî, şu hâlime bak ! 
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 Nas ıl ki bağr ı yanar, gün kızınca sahrânın 
 Benim de rûhumu yaktıkça yaktı hicrânın ! 
 Har îm-i pâkine can atmak istedim durdum 
 Gerildi karş ıma y ıllarca âilem, yurdum. 
 "Tahammül et!" dediler... Hangi bir zamana kadar? 
 Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. 
 Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak 
 Önümde durmadı artık, ne hânuman, ne ocak... 
 Yıkıldı hepsi. Ben aştım diyâr-ı Sûdân'ı 
 Üç ay "Tihâme!" deyip çiğnedim beyâbânı. 
 Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrâda 
 Yetişmeseydin eğer, yâ Muhammed, imdâda. 
 Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin 
 Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin! 
 Đrâdem olduğu gündür senin irâdene râm 
 Bir an için bana yollarda durmak oldu harâm. 
 Bütün heyâkil-i hilkatle hasbihal ettim 
 Leyâle derdimi döktüm, cibâli söylettim ! 
 Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. 
 Nücûma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? 
 Azâb-ı hecrine katlandım elli üç senedir. 
 Sonunda alnıma çarpan bu zâlim örtü nedir? 
 Beş altı sineyi hicran içinde inleterek 
 Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? 
 Demir nikâbını kaldır mezâr-ı pâkinden 
 Bu hasta rûhumu artık ay ırma hâkinden ! 
 Nedir o meş'ale?.. Nûrun mu?.. Yâ Resûlellâh!.. 
 ……………………………………………. 
 (Saf ahat/Gölgeler,426-433)  

 

 (ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM) 
 ..................... 
 Zulmü alkışlıyamam, zâlimi asla sevemem; 
 Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
 Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ, boğar ım... 
 -Boğamazsın ki! 
    -Hiç olmazsa yanımdan koğar ım! 
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 Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; 
 Hele hak nâmına, haks ızlığa ölsem tapamam. 
 Doğduğumdan ber idir âş ıkım istiklâle, 
 Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle. 
 Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
 Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum. 
 Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim. 
 Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 
 Adam aldırma da geç git, diyemem, aldır ırım: 
 Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldır ırım. 
 ...................... 
 (Saf ahat/Asım, s.476-477)  
 
 (ÇANAKKALE ŞEHĐDLERĐ) 
 
 ...................... 
 Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor; 
 Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor ! 
 Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker ! 
 Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 
 Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i... 
 Bedr'in arslanlar ı ancak, bu kadar şanlı idi... 
 Sana dar gelmeyecek makber i kimler kazsın? 
 "Gömelim gel seni târ îhe!" desem, s ığmazsın. 
 Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb... 
 Seni ancak ebediyyetler eder istiâb. 
 "Bu, taşındır" diyerek Ka'be'yi diksem başına; 
 Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 
 Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmiyle, 
 Kanayan lahdine çeksem bütün ecrâmiyle; 
 Mor bulutlar la açık türbene çatsam da tavan, 
 Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan; 
 Sen bu âv îzenin altında, bürünmüş kanına, 
 Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 
 Türbedâr ın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
 Gündüzün fecr ile âvîzeni lebr îz etsem; 
 Tüllenen mağribi, akşamlar ı sarsam yarana... 
 Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 
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 Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini, 
 Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i, 
 Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayrân... 
 Sen ki, Đslâmı kuşatmış, boğuyorken husrân, 
 O demir çemberi göğsünde kır ıp parçaladın; 
 Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 
 Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaks ın... Heyhât, 
 Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 
 Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, 
 Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber. 
 
 (Saf ahat/Asım, s.504-505)  
 
 HUSRAN  
  
 Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı, 
 Đslâmı uyandırmak için haykıracaktım. 
 Gür hisli, gür imanlı beyinler, coşar ancak,  
 Ben zâten uzunboylu düşünmekten uzaktım! 
 
 Haykır ! Kime, lâkin? Hani sâhipler i yurdun? 
 Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım; 
 Feryâdımı artık boğarak, na'ş ını, tuttum, 
 Bin parça edip şi'r ime gömdüm de bıraktım. 
 
 Seller gibi vâdîyi enînim saracakken, 
 Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi aktım. 
 Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz; 
 Đnler "Safahat"ımdaki husran bile sessiz! 
 
 (Saf ahat/Gölgeler, s.527) 
 
 (KAVMĐYETÇĐLĐK) 
 
 Hani, milliyyetin Đslâm idi, kavmiyyet ne! 
 Sarılıp sıms ıkı dursaydın a milliyyetine. 
 "Arnavutluk" ne demek? Var mı şeriatta yeri? 
 Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri ! 
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 Arab'ın Türk'e, Lâz'ın Çerkez'e yahut Kürd'e 
 Acem'in Çinliye rüçhânı mı varmış? Nerde ! 
 Müslümanlıkta "anâs ır" mı olurmuş? Ne gezer ! 
 Fikr-i kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber. 
 En büyük düşmanıdır rûh- ı Nebî tefrikanın 
 Adı batsın onu Đslâma sokan kaltabanın ! 
 Şu senin âkıbetin bin bu kadar y ıl evvel 
 Sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? 
 
 Artık ey millet-i merhûme, sabah oldu uyan ! 
 Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan? 
 Ne Araplık, ne de Türklük kalacak aç gözünü ! 
 Dinle Peygamber-i zîşânın ilâhî sözünü. 
 Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki "Yaşar!" der, delidir ! 
 Arabın, Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir. 
 Veriniz başbaşa; zira sonu hüsrân-ı mübîn 
 Ne hükûmet kalıyor ortada, billâhi ne din ! 
 "Medeniyyet!" size çoktan ber idir diş biliyor; 
 Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor. 
 Arnavutlar size ibret olacakken, hâlâ, 
 Ne bu şûr îde siyâset, ne bu fâsid dâvâ? 
 Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz... 
 Size rehberlik eden huydudu artık kovunuz ! 
 Bunu benden duyunuz, ben ki evet, Arnavudum... 
 Başka bir şey diyemem ! Đşte per îşan yurdum !.. 
 
 (Saf ahat/Hakkın Sesleri, s.265-266)  
 
 ŞARK 
 
 Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb'ın kanlı kâbûsu, 
 Asırlar var ki, Đslâm'ın muattal, beyni, bâzûsu. 
 "Ne gördün, Şark'ı çok gezdin?" diyorlar. Gördüğüm :  
        yer yer, 
 Harâb iller, serilmiş hânumanlar, başsız ümmetler; 
 Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar; 
 Buruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar; 
 Bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar. 
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 Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar; 
 Tegallübler, esâretler; tehakkümler, mezelletler; 
 Riyâlar; türlü iğrenç iptilâlar, türlü illetler; 
 Örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış ormanlar; 
 Ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar; 
 Cemâatsız imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar; 
 "Gazâ" nâmiyle dindaş öldüren bîçâre dindaşlar; 
 Ipıssız âşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar; 
 Emek mahrûmu günler, f ikr-i ferdâ bilmez akşamlar !..  
 
 Geçerken, ağladım geçtim, dururken, ağladım durdum; 
 Duyan yok, ses veren yok, bin perîşan yurda başvurdum. 
 Mezarlar, âhiretler, yükselen karşında dûrâdûr; 
 Ne topraktan güler bir yüz, ne göklerden güler bir nûr? 
 Derinlerden gelir feryâdı yüz binlerce âlâmın; 
 Ufuklar bir kızıl çember, bükük boynunda Đslâm'ın! 
 Göğüsler hırlay ıp durmakta, zincirler daralmakta; 
 Bunalmış kalmış üç yüz elli milyon cansa gırtlakta! 
 
 Đlâhî! Gördüğüm âlem mi insâniyyetin mehdi? 
 Bütün umrânı târ îhin bu çöllerden mi yükseldi? 
 Şu zâirsiz bucaklar mıydı vahdâniyyetin yurdu? 
 Bu kumlardan mı, Allâh'ım, nebiler fışkır ıp durdu? 
 Henüz tek berk- ı îmân çakmadan cevvinde dünyânın, 
 Bu göklerden mi, yâ Rab, coştu, sağnak sağnak, edyânın? 
 Serendip'ler şu sahiller mi, Cûdî'ler bu dağlar mı? 
 Bu iklîmin mi Đbrahim'e yol gösterdi ecrâmı? 
 Harem'ler, Beyt-i Makdis'ler bu topraktan mı yoğruldu? 
 Bu vâdiler mi dem tuttukça bihûş ett i Dâvûd'u? 
 Hirâ'lar, Tûr- ı Sînâ'lar bu âfâkın mı şehkâr ı? 
 Bu taşlardan mı, yer yer, taştı Rûhullâh'ın esrârı? 
 Cihânın Garb'ı vahşetzâr iken, Şark'ında Karnaklar, 
 Haremler, Sedd-i Çin'ler, Tâk- ı Kisrâ'lar, Havernak'lar 
 Đrem'ler, Sûr-ı Bâbiller semâ-peymâ değil miydi? 
 O mâzîler, Đlâhî, bir y ıkık rüyâ mıdır şimdi? 
 Ne yapsın, nâ-ümîd olsun mu Şark'ın intibâhından, 
 Per işan ruhumuz, hâib dönerken bârgâhından? 
 Bu haybetten usandık biz, bu husran artık elversin! 
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 Đlâhî, nerde bir nefhan ki, donmuş hisler ürpersin, 
 Serilmiş sîneler, kâbusu artık silkip üstünden, 
 "Hayat elbette hakkımdır!" desin, dünya "Değil!" derken. 
       
 (Saf ahat/Gölgeler, s.528-529) 
 
 MEHMED ALĐ'YE 
 
 Bir nüsha-i kübrâ idin, oğlum, elimizde: 
 Sen benden okurdun seni, ben senden okurdum. 
 Yüksekliğin idrâkimi yorgun bırakınca, 
 Kalbimle yetişsem diye, şâirliğe vurdum. 
 
 Şi'rin baş ı hilkatteki âheng- i ezelmiş... 
 Lâkin, ben o âhengi ne duydum, ne duyurdum! 
 Yıktım koca bir ömrü de, baykuş gibi, geçtim, 
 Kırk beş yılın eyyâm- ı harâbında oturdum. 
 
 Sen, başka ufuklar bularak, yükseledurdun; 
 Ben, kendi harâbemde kalıp, ç ırpınadurdum! 
 Mağmûm iki üç nevha işittiyse işitti; 
 Bir hoşça sadâ duymadı benden hele yurdum. 
 
 (Saf ahat/Gölgeler, s.536) 

 
 SAĐD PAŞA ĐMAMI'ndan 
 
 Başlanır Mevlid'e mu'tâd olan âdâbıyla ; 
 Önce Tevhîd okunur, gaşyile dinler herkes. 
 O, güzel, sonra müessir, sekiz on parlak ses, 
 Kimi yerlerde ilâhî, kimi yerlerde durak : 
 Kimi yerlerde cemâatle beraber coşarak, 
 Kalan üç bahr ı terennümle, çekerken "âmîn!" 
 Ta uzaklarda çakar zulmet içinden bir enîn. 
 Gecenin kalbi durur; ürperir inler, cinler ; 
 Açılan pencereler, göz kulak olmuş, dinler. 
 O enîn karşıki sahilden aç ılmaz mı biraz. 
 Sûr-ı Mahşer gibi sesler çıkar ır, şimdi, Boğaz ! 
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 Tutuşur, cephe-i Sînâ'ya döner, s îne-i cev : 
 Sanki yüzlerce yanık ney savurur, yer yer, alev ! 
 Kayalardan, kıy ılardan bir ateştir çağlar : 
 Lahn-ı Dâvûd ile inler yine gûyâ dağlar ! 
 Âh o kudsî nefes eşbâha ederken sereyân, 
 - Karalar vecd ile pür-cûş, sular pür-galeyan - 
 Dem çekip, dem tutarak etmeye başlar feryâd, 
 Boğaz'ın her tarafından bir ilâhî inşâd : 
 "Sultân- ı rusül, şâh-ı mümeccedsin efendim ! 
 Bîçârelere devlet-i sermedsin, efendim ! 
 Menşûr-ı " le-amrük"le müeyyedsin, efendim ! 
 Dîvân-ı Đlâhîde ser-âmedsin, efendim ! 
 Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed'sin, efendim ! 
 Hak'tan bize sultân-ı müeyyedsin, efendim!" 
 Kesilir, gitgide, tedr îc ile sesler artık, 
 Aktarır sâhile mevlidciye bir köhne kayık. 
 
 (Saf ahat/Gölgeler, s.586-587) 
 
 KISSADAN HĐSSE 
 
 Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey! 
 Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? 
 "Tarih"i "tekerrür" diye ta'rîf  ediyorlar; 
 Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? 
 
 (Saf ahat/Gölgeler, s.571) 

 
 BĐR GECE 
 
 On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi, 
 Kumdan, ay ın on dördü, bir Öksüz çıkıverdi! 
 Lâkin, o ne husrandı ki : Hissetmedi gözler; 
 Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi! 
 Nerden görecekler? Göremezlerdi tabiî: 
 Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi; 
 Bir kerre de, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar, 
 Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. 
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 Sırt lanlar ı geçmişti beşer yırtıc ılıkta; 
 Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi! 
 Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin, 
 Salgındı, bugün Şark'ı y ıkan, tefrika derdi. 
 
 Derken, büyümüş, kırkına gelmişti ki Öksüz, 
 Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi! 
 Bir nefhada insanlığı kurtardı o Mâsum, 
 Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi! 
 Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi; 
 Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi, geberdi! 
 Alemlere, rahmetti, evet, şer'-i mübîni, 
 Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi. 
 Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep; 
 Medyûn ona cem'iyyeti, medyûn ona ferdi. 
 Medyûndur o Mâsûma bütün bir beşeriyyet... 
 Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret. 

 (Saf ahat/Gölgeler, s.579) 
  
 ¥¥¥¥ 
 
 ORDUNUN DUASI 

 Yılmam ölümden, Yaradan, askerim; 
 Orduma, "gâzi" dedi Peygamber'im. 
 Bir dileğim var, ölürüm isterim: 
 Yurduma tek düşman ayak basmasın. 
 
 Amin desin hep birden yiğit ler, 
 "Allahu Ekber!" gökten şehitler. 
 Amin! Amin! Allahu Ekber ! 
 
 Türk eriyiz, silsilemiz kahraman... 
 Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman. 
 Putlar ı Allah tanıyanlar, aman, 
 Mescidimin boynuna çan asmas ın. 
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 Amin desin hep birden yiğit ler, 
 "Allahu Ekber!" gökten şehitler. 
 Amin! Amin! Allahu Ekber ! 
 
 Millet için etti mi ordum sefer, 
 Kükremiş arslan kesilir her nefer, 
 Döktüğü kandan göğe vursun zafer, 
 Toprağa bir damlas ı boş akmasın. 
 
 Amin desin hep birden yiğit ler, 
 "Allahu Ekber!" gökten şehitler. 
 Amin! Amin! Allahu Ekber ! 
 
 Ey Ulu Peygamberimiz nerdesin? 
 Dinle minaremde öten gür sesin! 
 Gel, bana yâr ol ki cihân t itresin, 
 Kimse dönüp süngüme yan bakmas ın. 
 
 Amin desin hep birden yiğit ler, 
 "Allahu Ekber!" gökten şehitler. 
 Amin! Amin! Allahu Ekber !  
 
 (Saf ahat, s.627-628) 
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 MEHMET NARLI 

 Kahramanmaraş'ta doğdu (1963). Đlk ve ortaöğrenimini bu 
şehirde tamamladı. 1983 yılında kazandığı Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi'nde iki yıl okuduktan sonra ayrıldı. 
Edebiyata duyduğu yoğun ilgiden dolayı 1985 yılında aynı 
Üniversitenin Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 
Bölümü'ne girdi ve buradan 1989'da mezun oldu. 1989-1994 
yılları arasında Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde edebiyat 
öğretmenliği yaptı. 1994'te Kahramanmaraş Sütçü Đmam 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1996'da aynı 
Anabilim Dalı'nda "1950 Sonrası Türk Şiirinde Bahaettin Karakoç" 
isimli teziyle Yüksek Lisansı'nı tamaladı. 1996'dan beri KSÜ 
Göksun Meslek Yüksekokulu'nda Türk Dili okutmanı olarak 
çalışmaktadır.  
 Edebî ve akademik çalışmaları Dolunay, Türk Edebiyatı, 
Yedi Đklim, Kanat, Đkindi Yazıları, Akademik Çerçeve, Kırağı gibi 
dergilerde, Yeni Şafak, Gündüz gibi gazetelerde yayımlandı. 
 
         Eserleri : 
 
 Şiir : Çiçekler Satılmasın (1988) 

 YÜREĞĐM SONSUZA AYARLI SAAT 

 Göğü ar ıyorum bir pencerede 
 Doruklardan akan bir şelâleyim 
 Irmaklar, söyleyin deniz nerede 
 Denize akmayan suyu neyleyim. 

 Yıkıldı gönlümün günah sarayı 
 Bütün fırtınalar içimde esti 
 Takıp saçlarıma güneşi, ay ı 
 Kırdım aynalar ı bir şafak vakti. 

 Yüreğim sonsuza ayarlı saat 
 Meyveye soyunmuş ağacım şimdi 
 Bir kuşum, göklerde ç ırparım kanat 
 Toprağım, yağmura muhtacım şimdi. 
 
 (Çiçekler Satılmasın, s.60) 
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 ACEMĐ BĐR ÇĐÇEK ĐÇĐN SÖYLENMĐŞTĐR 
 
 Sen benim iklimimin kuşu değilsin 
 Dört mevsim buzum ben, dört mevsim ateş 
 Acemi bir çiçeksin, baharlara eş 
 Benim yağmurumda çürür gidersin 
 
 Dalma gözlerinle kalbime öyle 
 Kaç yangın söndürdüm içimde bilsen 
 Al beni ülkene diyorsun ama 
 Boğulursun yalnızlığıma girsen 
 
 (Çiçekler Satılmasın, s.17) 
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 M.ES'AD ERBĐLÎ 
 
 Tasavvufî şiirin 20.yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biri 
olan M.Es’ad Erbilî, 1847 yılında Musul sancağına bağlı Erbil 'de 
doğdu. Son devir Nakşî-Hâlidî şeyhlerindendir. Dedesi 
Hidâyetullâh Efendi, Mevlânâ Hâlid Bağdâdî'nin halifesidir. Es'ad 
Efendi, tahsilini Deyr ve Erbil 'de tamamladı. 23 yaşında Tâhâ El-
Harîrî'ye intisab etti. Şeyhinin 1875 yılında vefatından sonra irşad 
makamına geçti. 1883'te Bağdad'da bulunan Kâdirî şeyhi 
Abdülhamid Er-Rifkânî'den Kâdirî icâzet aldı. Hac görevini ifa 
ettikten sonra Đstanbul'a geldi. Fatih Camii'nde Hâfız Dîvânı ile 
Mevlânâ Câmî'nin Lüccetü'l-Esrâr adlı eserini okuttu. Derslerine 
il im ve irfan erbâbından pekçok kimse devam etti. II.Abdülhamid 
Han tarafından Meclis-i Meşâyıh âzâlığına tâyin edildi. 1900 
yılında Abdülhamid Han tarafından Erbil 'de ikâmete memur edildi. 
Meşrutiyetten sonra tekrar Đstanbul'a geldi. 1914'te Meclis-i 
Meşâyıh âzâsı, sonra reisi oldu. Tekkelerin ve tarikatların ıslahına 
çalıştı. 1915'te Meclis-i Meşâyıh reisliğinden istifa etti. Anadolu, 
Yugoslavya ve Bulgaristan'da binlerce müntesibi vardı. Tekkelerin 
kapatılmasından sonra Erenköy'deki evinde inzivaya çekildi. 4 
Mart 1931'de Menemen Askerî Hastahanesi'nde öldü. 
 

Eserleri : 
 
 1.Dîvân-ı Es'ad, 2.Kenzü'l-Đrfân, 3.Mektûbât, 4.Risâle-i 
Es'adiyye, 5.Fâtiha-i Şerîfe Tercemesi 
 
  GAZEL 
 
 Gönül nûr-ı cemâlinden habîbim bir ziyâ ister 
 Gözüm hâk-i rehinden ey tabîbim tûtiyâ ister 
 
 Safâ-yı sîneme zulmet veren jeng-i günâhımdır 
 Amân ey kân- ı ihsân zulmet-i kalbim cilâ ister 
 
 Yetiş imdâda ey şâh-ı risâlet Rûz- ı Mahşer'de 
 Ki derd-i bî-devâ-yı ma's ıyet senden şifâ ister 
 
 Ne âb- ı dîdeden râhat ne âh-ı s îneden imdâd 
 Benim bâr- ı günâhım lutf-ı şâh- ı enbiyâ ister 
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 Sarıldım dâmen-i ihsânına ey şâfi'-i ümmet 
 Dahîlek yâ Muhammed hasta cânım bir devâ ister 
 
 Gül-i ruhsâr ına meftûn olanlar şübhesiz sensiz 
 Ne mülk ü mâl u câh ister ne de zevk u safâ ister 
 
 Nola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ-kemâlinle 
 Ki kemter bendeniz Es'ad sana olmak fedâ ister 
 
 (Dîv ân-ı Es'ad, s.124) 
 
 GAZEL 
 
 Senin aşkında Mecnûn'um velîkin iştihâr ım yok 
 Demâdem dâğ- ı hasretle f igândan başka kâr ım yok 
 
 Metâ- ı lutfunu almak için sermâyesiz geldim 
 O dürlü bir tehî-destim ki hattâ ihtiyâr ım yok 
 
 Ne ilm ü ma'rifet verdin ne câh u menkıbet yâ Rab 
 Bi-hamdillâh ki bir zerre medâr- ı if tihâr ım yok 
 
 Benî nev'-i beşer resminde ancak bir heyûlâ var 
 Cihânda kâm alırdım ben, olaydı ger o varım yok 
 
 Ne dâr ım var benim Es'ad ne de meyl-i diyâr ım var 
 Cemâl-i yârdan başka diğer bir int izârım yok 
 
 (Dîv ân-ı Es'ad, s.144) 
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 M.FETHULLAH GÜLEN  
 
 M.Fethullah GÜLEN, 1938 yılında Erzurum’un Pasinler 
ilçesi Korucuk Köyü’nde doğdu. Babası Ramiz Hoca, cami imamı, 
annesi Refia Hanım ise ev hanımıdır. Küçük yaşta hafızlığını 
tamamladı. Erzurum’un tanınmış âlimlerinden ders aldı. Bölgedeki 
tasavvuf büyüklerinin sohbetlerine katıldı. Edirne Üç Şerefeli 
Cami’de dört yıl Đmam-Hatiplik görevinde bulundu. Kırklareli ’nde 
bir yıl vaizlik yaptı. 1966-1980 yılları arasında Ege bölgesinin 
değişik i l ve ilçelerinde vaaz ve sohbetlerde bulundu. 12 Eylül 
1980’den sonra, hakkında çıkan tutuklama emri dolayısıyla 
vazifesine altı yıl ara verdi. 1989-1992 yılları arasında Đstanbul, 
Ankara ve Đzmir’de fahri olarak vaazlarını sürdürdü. Arapça ve 
Farsça bilen Fethullah GÜLEN, hiç evlenmedi. 
 
          Eserleri : 
 
 Nesir : 1.Çağ ve Nesil, 2.Buhranlar Anaforunda Đnsan, 3. 
Yitiri lmiş Cennete Doğru, 4.Hitap Çiçekleri, 5.Zamanın Altın Dilimi, 
6.Günler Baharı Soluklarken, 7.Ölçü veya Yoldaki Işıklar (4 cilt), 
8.Asrın Getirdiği Tereddütler (4 cilt), 9.Ölüm Ötesi Hayat, 10.Duâ 
Mecmuası, 11.Renkler Kuşağı (2 cilt), 12.Đrşad Ekseni, 
13.Hüzmeler ve Đktibaslar, 14.Arapça Tekellüm (5 cilt), 15.Kalbin 
Zümrüt Tepeleri, 16.Đnancın Gölgesinde, 17.Varlığın Metafizik 
Boyutu (2 cilt), 18.Ruhumuzun Heykelini Dikerken, 19.Fasıldan 
Fasıla (3 cilt), 20.Sonsuz Nur (3 cilt), 21.Prizma (4 cilt), 
22.Yeşeren Düşünceler, 23.Đ’lâ-yı Kelimetu’llâh veya Cihad, 
24.Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader, 25.Kırık Testi, 
26.Beyan, 27.Örnekleri Kendinden Bir Hareket, 28.Çekirdekten 
Çınara, 29.Gurbet Ufukları, 30.Sohbet-i Cânan 

 Şiir : Kırık Mızrap   

  
 AYYÜZLÜ 
 
 Ay yüzlüm, apaç ık sözlüm rûhum Sana kurban; 
 Gönlüm Sana hayran! 
 
 Nergis bakışlarının te'siri ne de yaman! 
 Sultânım elaman..! 
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 Bak s înemde bir ok var, derûnumda bir acı, 
 Sen'dedir ilâc ı... 
 
 Ey varlığı nûr, dünyâsı sürûr, sözü Kur'ân! 
 Her derde dermân... 
 
 Pür-âteşim bırakma hicrande zinhâr! 
 Rûhumda âh u zâr... 
 
 Hem mahzûn, hem de perişan derdlerle kıvrandım; 
 Kapına dayandım! 
 
 Bilmem başka ocak, başka ateş, Sana yandım; 
 Sen'inle uyandım. 
 
 Ey dünyâya arşdan gelen nûr, ey meh-i tâbân! 
 Aydınlattı ziyân... 
 
 Hayâlimle gezip yine dîdâr ını andım; 
 Çevrende dolandım. 
 
 Ey taptâze gül, kâkülü anber, saçı reyhân! 
 Câziben ne yaman! 
 
 Görmemiştir cihânda gözler Sen gibi dilber... 
 Güneşten enver... 
 
 Aç lütufla bağrını aç ki kıtmîr kulundur ! 
 Dergâhın uludur... 
 
 Deryalar gibi kereminden bir katre ihsân, 
 Ey gönlüme Sultân! 
 
 Lütfeyle ne olur bildiğim başka kapı yok! 
 Derdim herkesten çok. 
 (Kırık Mızrap, s.71-72) 
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 BÜYÜK ÇĐLEKEŞ 
 
 Kan ter içinde yaşadın kan terdi pazar ın 
 Yokdu vefâdârın... 

 Sînelere çarpıp geçiyordu âh u zârın 
 Ateşten efkârın... 

 Mağmâlar gibiydin yalnız kaldığın günlerde 
 Derdin perde perde : 

 Hasretle geçip gitti hicrân dolu anlar ın 
 Müthişdi kararın; 

 Nurlar yağıp karanlıklar ı boğuncaya dek 
 Bu kavga sürecek..! 

 Aşk rehberin olmuştu, mefkûren de dildâr ın 
 Coşkundu esrârın... 

 Đnleyip dolaştın çöllerde.. çöldü her yöre 
 Ova, dağ, dere... 

 Bahar müjdelemiştin, tüllenmeden bahar ın 
 Ümitten diyarın... 

 Göçüp gitt in bir gece tan yeri ağar ırken 
 Ak horoz öterken... 

 Hep anıp durmuştun, erdin vuslâtına Yâr'ın 
 Gönüller mezarın... 

 (Kırık Mızrap, s.30-31)  
 
 IŞIĞA GÖNÜL VERENLER 

   "Mehlikâ Sultân şâirine ithâf olunur." 
 
 Iş ığa gönül vermiş bu yiğit ler, 
 Bir gece sonsuza yelken açtılar. 
 Iş ığa gönül vermiş bu yiğit ler, 
 Geçerken her yere nurlar saçtılar. 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 167

 Ruhlarını sardığı günden beri, 
 Solmayan güzelliklerden akisler; 
 Her gece rüyâlarında bir peri, 
 Onlara öteden türküler söyler... 
 
 Hepsi de büyülü düşmüş çöllere... 
 Menendi olmayan bir eşsiz dilber, 
 Belki uğrar diye bizim ellere, 
 Gözetirler dörtbir yanı beraber 

 Aşk u şevkden kanatlarla günlerce, 
 Koştular.. içleri ümitle dolu. 
 Hayata âit bir yığın bilmece, 
 Birer birer çözüp oldular mutlu... 

 Sonu görünmez bir uzun yolculuk, 
 Onlar har ıl harıl.. yollar öğünür ! 
 Şehinşah kapısında dâimî kulluk 
 Ermeyen bahts ız âh edip dövünür. 

 Mefkûremizin kara sevdâlılar ı 
 Varacaklar dünyânın ötesine; 
 Bir "yâd-ı cemîl" olacak adlar ı 
 Girecekler millî ruh bestesine... 

 Herbiri bir gönülde yaşayacak.. 
 Sîmâlar ında ebediyet rengi. 
 Hâtıraları asla solmayacak, 
 Öte tarafdaki güllerin dengi... 

 Iş ığa gönül vermiş bu yiğit ler, 
 Seyrettikçe çevreyi mest ü mahmûr, 
 Dirilip bir daha ölmek dilerler, 
 Ellerinde kevserler dolu fağfûr. 
 
 (Kırık Mızrap, s.13-14) 
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 M.KAYA BĐLGEGĐL 
 
 M.Kaya BĐLGEGĐL, 1921’de Sivas'ın Gürün ilçesinde 
doğdu. Đlk tahsil ini Gürün'de, orta tahsilini Sivas, Erzurum ve 
Đstanbul'da tamamladı. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Đzmir, Trabzon ve 
Adana Liselerinde ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat 
öğretmenliği yaptı. 1951'de Paris Sorbonne Üniversitesi'nde 
"Piyer Loti" üzerine hazırladığı teziyle edebiyat doktoru oldu. 
1956'da Atatürk Üniversitesi'ne Yeni Türk Edebiyatı doçenti olarak 
atandı. 1970'de profesör oldu. Aynı üniversitenin Đslâmî Đlimler 
Fakültesi'nde kurucu dekanlık yaptı. 1985'te Mimar Sinan 
Üniversitesi'nde görev alan Bilgegil, 21 Ekim 1987'de Đstanbul'da 
vefat etti. 

 Eserleri : 

 1.XVIII.Asır Saz Şairlerinden Kusûrî (1942), 2.Cehennem 
Meyvası (1944), 3.Abdülhak Hâmid'in Şiirlerinde Ledünnî 
Meselelerden Allah I. Allah ve O'nun Vücudunu Đfade Eden Đsimler 
(1959), 4.Türkçe Dil Bilgisi (1963), 5.Ziyâ Paşa Üzerine Bir 
Araştırma (1970), 6.Tevfik Fikret'in Đlk Şiirleri (1970), 7.Mehmed 
Âkif. Resmî Hâl Tercümesi Üzerine Küçük Bir Araştırma (1972), 
8.Rönesans Çağı Cihan Edebiyatı'nda Türk Takdirkârlığı (1973), 
9.Hüsn ü Aşk'a Dâir (1975), 10.Yakın Çağ Kültür ve Edebiyatı 
Üzerine Araştırmalar II. (1980), 11.Edebiyat Bilgi ve Teorileri 
I.Belâgat (1980)  

 HZ.ŞEMS ŞEVKĐYLE 
 
 Vuslat deminin gül gül açan câmını gördük 
 Hicrân gününün hayr olan encâmını gördük 
 
 Bir göz yumup açtık ki huşû ile o demde 
 Ceyli yolunun arşa dek ihvânını gördük 
 
 Tâ "nahnü kasemnâ"daki merzûka misâliz 
 Ma'nâda o salkım söğüdün hânını gördük 
 
 Pervâzımız ol mertebe Cibrîl'e ulaştı 
 Ten mahbesinin bir küçücük dâmını gördük 
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 Gül-pembe kadehlerdeki sırdık nice y ıllar 
 Fâş olduk onun lebden inen kâmını gördük 
 
 Mecnûn gibi sâim idik bâdiyelerde 
 Đzzinin emîn olduğu bayramını gördük 
 
 Bekr olduk (h)emân s ıdk ile bin vech-i hasende 
 Fârûk- ı fuâd cevherinin kânını gördük 
 
 Ammâ hele dünyâya tenezzül günümüzde 
 Bir gölge misâl "Bilgegil"in nâmını gördük 
 
 (M.Kay a Bilgegil'in Makaleleri, s.643) 
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 NÂBî  
 
 Klasik Türk Edebiyatı’nda “Hikemî Şiir” ekolünün temsilcisi 
olan Nâbî, 1642'de Urfa'da doğdu. Asıl adı Yusuf'tur. 24 
yaşlarında Đstanbul'a geldi (1685). Musahib Mustafa Paşa'nın 
önce divan kâtibi, Hacc'a gidip (1678) dönüşünde kethüdası oldu. 
Mustafa Paşa ölünce, Halep'e gitti, evlendi. 25 yıl kadar Halep'te 
kaldı. Eserlerinden Hayriyye ve Hayrâbâd'ı bu şehirde yazdı ve 
Dîvân'ını burada düzenledi. Baltacı Mehmed Paşa, vali olarak 
geldiği Halep'ten sadrazamlıkla Đstanbul'a dönerken, Nâbî'yi de 
yanında götürdü (1710). Nâbî, Đstanbul'da 70 yaşını bulmuş bir 
üstad olarak saygı gördü, darphane emini, başmukabeleci oldu. 
12 Nisan 1712'de Đstanbul'da öldü. Üsküdar'da Karacaahmed 
Mezarlığı'nda medfundur. 
 Didaktik şiire verdiği önemle kendisine büyük Türk şairleri 
arasında özel bir yer ayıran Nâbî, yaşadığı altı padişah (I.Đbrahim-
III.Ahmed) devrinin sosyal çöküntülerini görmüş, halkın ruh haline 
tercüman olan, toplumsal hayat ve psikolojiye bağlı hakîmâne 
gazeller yazmıştır. Şiirlerinde atasözlerinden, fikir ve hikmetten 
çok faydalanan şair, rahat ve akıcı bir dille yazdığı, halka halk 
ruhuyla hitap etmesini bildiği için sevilmiş, Klasik Türk Şiiri 'nde 
yeni bir çığır açmıştır. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Dîvân, 2.Farsça Dîvânçe, 3.Hayriyye, 4.Hayrâbâd, 
5.Terceme-i Hadîs-i Erbaîn, 6.Sûr-nâme 
 Nesir : 1.Tuhfetü'l-Harameyn, 2.Münşeât, 3.Zeyl-i Siyer-i 
Veysî, 4.Fetih-nâme-i Kamaniçe 
 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 GAZEL  
    
 Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb- ı Hudâ'dır bu 
 Nazargâh-ı Đlâhîdir makâm- ı Mustafâ'dır bu 
 
 Felekde mâh-ı nev Bâbü's-Selâm'ın cilvegâhıdır 
 Bunun kandîlidir hûr matla'- ı nûr u ziyâdır bu 
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 Habîb-i Kibr iyâ'nın hâbgâhıdır fazîletde 
 Tefevvuk-kerde-i arş-ı Cenâb- ı Kibriyâ'dır bu 
 
 Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâ'il 
 Amâdan açdı mevcûdât çeşmin tûtiyâdır bu 
 
 Mürâ'ât- ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha 
 Metâf-ı kudsiyândır bûsegâh- ı enbiyâdır bu 
  
 (Dîv ân, s.952) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 GAZEL  
   
 Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz 
 Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz 
 
 Çok da mağrûr olma kim mey-hâne-i ikbâlde 
 Biz hezârân mest-i mağrûrun humâr ın görmüşüz 
 
 Top- ı âh- ı inkisâra pâyidâr olmaz yine 
 Kişver-i câhın nice sengîn hisârın görmüşüz 
 
 Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest 
 Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisâr ın görmüşüz   
 
 Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi 
 Biz bu meydânın nice çâpük-süvârın görmüşüz 
 
 Bir gün eyler dest-beste pâygâhı câygâh 
 Bî-aded mağrûr-ı sadr-ı i'tibârın görmüşüz 
 
 Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm- ı murâd 
 Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâde-hâr ın görmüşüz 
 
 (Dîv ân, s.696) 
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 GAZEL 
 
 Bir devrde geldik ki az îzân unutulmuş 
 Tutmuş yerini hurd ü büzürgân unutulmuş 
 
 Gitmiş nemeki mâide-i hân- ı vefânın 
 Âlemde hukûk-ı nemek ü nân unutulmuş 
 
 Nâ-pâk yatır dest-i kerem dâmen-i ismet 
 Has-pûş kalıp çeşme-i hayvân unutulmuş 
 
 Kalmış ser-i meydân- ı muhabbet tek ü tenhâ 
 Zen-tab'lar almış yeri merdân unutulmuş 
 
 Nâdânlık olup mu'teber ebnâ-y ı zamânda 
 Hattı bozulup nüsha-i irfân unutulmuş 
 
 Hikmet taleb-i mâlda Kârûn gibi şimdi 
 Hâhişgerî-i lokmada Lokmân unutulmuş 
 
 Olmuş o kadar halk-ı cihân mekrde üstâd 
 Kim sâbıka- i şöhret-i şeytân unutulmuş 
 
 Halk açmadadır birbirine pençe-i târâc 
 Ahkâm- ı Hudâ ma'nî-i Kur'ân unutulmuş 
 
 Nâbî kimi görsen yürütür hükmünü nefsin 
 Hakkın bize gönderdiği fermân unutulmuş 
 
 (Dîv ân, s.714) 
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 NÂĐLî 
 
 Muhtemelen 1608-1613 yılları arasında Đstanbul'da doğdu. 
Asıl adı Mustafa Çelebi olan Nâilî, Dîvân-ı Hümâyûn kâtipliğinde 
bulundu. Maden kalemi başhalifesi oldu. Bir ara sadrazam 
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa'nın gazabına uğradı ve Edirne'ye 
sürüldü. Avusturya Zaferi üzerine (1665) affedildi, Đstanbul'a 
döndü. 1666'da Đstanbul'da öldü. 
 Şiirlerini mükemmelliğe eriştirmekte, kelime seçmekte titiz, 
meramını en kısa yoldan ve kusursuz anlatmada usta bir şairdir. 
Nef'î'nin etkisinde kalan Nâilî, âhenge verdiği önem ve ortak 
mazmunlara yeni orij inallikler aramaktaki dikkatiyle, XVII. Yüzyıl 
Türk Edebiyatı’nın büyük şairlerinden biri olmuştur. Kendisine, 
XIX. yüzyıldaki Manastırlı Salih Nâilî'den ayırdedilmesi için Nâilî-i 
Kadîm de denir. 
 
 Eserleri : 
  
 Dîvân 
  
 ¥¥¥¥ 
 
 DER-SĐTÂYĐŞ- Đ MESNED-NĐŞÎN- Đ SADR- I VEZÂRET 
FÂZIL AHMED PAŞA ĐBN-Đ KÖPRÜLÜ 
 
 Ey nes îm-i seher-i müjde-resân hoş geldin 
 Vey peyâm-âver-i düstûr-ı cihân hoş geldin 
 
 Cân verip mürde-dilân- ı gamı ihyâ etdin 
 Dem-i Îs î misin ey bâd- ı vezân hoş geldin 
 
 Verdin ol tâze nihâl-i gül- i devlet haber in 
 Ey surâg-ı dil-i gümgeşte-dilân hoş geldin 
 
 Turra-i şâhid-i ikbâlin olup şâne-zeni 
 Komadın hîç dil-i pür-helecân hoş geldin 
 
 Gül-i sad-berg-i cemâlinden olup bûy-âver 
 Eyledin meclisimiz bâğ- ı cinân hoş geldin 
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 Düşdü eyyâmına teşrîf i o sâhib-keremin 
 Devr-i gülden bize ey fasl-ı hazân hoş geldin 
 
 Hüsn-i tedbîr-i zafer Hazret-i Ahmed Paşa  
 Ki kazâ râyına der hande-künân hoş geldin 
 
 Yekke-tâz-ı saf-ı a'dâ ki görüp sür'atini 
 Eşheb-i azmine der berk-i cihân hoş geldin 
 
 Bezm-i fazlında tenezzül mü ederler demeğe 
 Mihre âyîne- i rûşen-güherân hoş geldin 
 
 …………………………………………. 
 
 Şimdi eyyâm- ı adâlet-gerî-i âsafdır 
 Yürü ey ma'delet-i Nûşirevân hoş geldin 
 
 Tengdir rahşına dehlîz-i nihân-hâne-i dil 
 Verme zahmet bize ey bâr-ı girân hoş geldin 
 
 Âsafâ mu'temenâ âlemi mesrûr etdin 
 Ey bihîn-dâver-i sultân-ı cihân hoş geldin 
 
 Halk müştâk idi teşrîf ine Allâh bilir 
 Ey mühim-sâz-ı dil- i âlemiyân hoş geldin 
 
 Đştiyâkınla helâk olmağa az kalmışdık 
 Hayr-makdem hele ey rûh-ı revân hoş geldin 
 
 Genc-i bâdâver-i Pervîz'i unutdurdun sen 
 Hâtır- ı Husreve ey genc-i nihân hoş geldin 
 
 Akdı seyl-âb-ı zafer esdi nesîm-i nusret 
 Birbirine diyerek katre-zenân hoş geldin 
 
 Rûh- ı Kuds oldu hamâm- ı haber-i teşrîf in 
 Eyleyip rûh gibi tayy-ı mekân hoş geldin 
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 Âferîn kuvvet-i bâzû-yı cihân-gîrine kim 
 Kande azm etdin ise feth-künân hoş geldin 
 
 Nereye vardın ise maslahatın gördü ricâl 
 Eyledin düşmanı bî-nâm u nişân hoş geldin 
 
 Đlm ü fazlın gibi isbât-ı şecâat kıldın 
 Âferîn ey alem-efrâz-ı beyân hoş geldin 
 
 Keh-rübâ idi meğer kabza-i t îğın ki çekip 
 Nice bin kâfiri çûn kâhkeşân hoş geldin 
 
 Devletinde kim anar şimdi Nizâmü'l-Mülk'ü 
 Ki sen andan bize ey mülk-sitân hoş geldin 
 
 Eyledi sa'yını tevfîk-i Đlâhî meşkûr 
 Oldu ûdun sebeb-i emn ü emân hoş geldin 
  
 Hây u hûdan işidilmezse gönülden derler 
 Reh-güzârında duran pîr ü cevân hoş geldin 
  
 Reşk edip kevkebe-i câhına der oldukça 
 Şâhid-i bahtına devlet-nigerân hoş geldin 
 
 Bildirip kâfire haddin taraf-ı saltanata 
 Eyledin nusret ile atf-ı inân hoş geldin 
 
 Tayy-ı tûmâr-ı kerem-nâme-i Hâtem kıldın 
 Keff-i ihsânın edip nukre-feşân hoş geldin 
 
 Bahr u berde iki keff-i güher-efşânın ile 
 Bize ey reşk-i sadef gayret-i kân hoş geldin 
 
 Gâh derrendelik et gâh künâmında bulun 
 Halk- ı âlem desin ey şîr-i jeyân hoş geldin 
 
 ………………………………………….. 
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 Dâimâ şevket ile böyle gazâlardan gel 
 Nâilîveş desin erbâb-ı zebân hoş geldin 
 
 Lutf-ı mu'tâd ile ol şâir-i hôş-ta'bîrin 
 Şâhid-i nazmına ver hüsn-i beyân hoş geldin 
 

 Bir duâ eyleyeyim kim diye sükkân- ı felek 
 Peyk- i îsâline dâmen-be-miyân hoş geldin 
 
 Bu gazânın nitekim âmed ü reftinde demek 
 Ehline sûd ola nâ-ehle ziyân hoş geldin 
 

 ………………………………………….. 
 
 Zâirân-ı der-i iclâline bir bir diyesin 
 Cebr edip hâtır ına ey ibn- i f ilân hoş geldin 
 

 Zîr ü bâlâda halâyıkla melâik diyeler 
 Dest ber-sîne girân tâ-be-girân hoş geldin 
 
 Ömrün efzûn ede devletle Hudâ pîr olas ın 
 Ey fürûzân-güher-i baht-ı cevân hoş geldin 

 (Dîv ân, s.107-109) 
 
 GAZEL 

 Mest-i aşkı bu dokuz câm ferahnâk edemez 
 Dil nedir aşk nedir gam nedir idrâk edemez 

 Şîşe meksûr olıcak kâbil-i tathîr olamaz 
 Mest-i sahbâ-yı mecâz âyînesin pâk edemez 
  
 Kîmyâkâr-ı emel bulsa da bir hâlî yer 
 Zer eder hâkini ammâ zerini hâk edemez 
 
 Dânesin tîz dükedir mürg-i harîs ehl-i fenâ 
 Telef-i nakd- ı hayât etmede imsâk edemez 
 Nâilî nahvet ü câh ehli muammer olamaz 
 Kimse zehri bu şifâ-hânede tiryâk edemez 
     
 (Dîv ân, s.227) 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 177

 GAZEL 
 
 Kûyundan o şûhun dil-i rüsvâ ile geçdik 
 Her hatvede bin şekve-i bî-câ ile geçdik 
  
 Cemş îd-i Sikender-menişiz câm ile gûyâ 
 Kim bahr- ı gamı hücre-i mînâ ile geçdik 
 
 Dil verdiğimiz yâre nigâh- ı gazabından 
 Tasrîha mecâl olmadı îmâ ile geçdik 
 
 Mestâne nukûş-ı suver-i âleme bakdık 
 Her birini bir özge temâşâ ile geçdik 
 
 Çok fâris-i mülk-i suhanı Nâilîyâ biz 
 Rehvâr-ı girân-cünbiş-i ma'nâ ile geçdik 
 
 (Dîv ân, s.241-242) 
  
 GAZEL 
 
 Oldu eşkim gülşen-ârâ-yı heves cûlar gibi 
 Akdı gönlüm bir nihâl-i işveye sular gibi 
 
 Turfe mecnûnum ki peyderpey hayâl-i çeşm-i yâr 
 Devr eder etrâfımı sergeşte âhûlar gibi 
 
 Hep siyeh-pûş oldular kasd-ı şebîhûn-ı dile 
 Girdiler müjgânlar ın bir cenge câdûlar gibi 
 
 Bir nihâl-i âhdır kaddin hevâsıyla gönül 
 Sahn-ı gülşende hırâmân serv-i dil-cûlar gibi 
 
 Âb u tâb-ı tal'at-ı ebkâr- ı nazmım Nâilî 
 Ta'n eder ây îne-i hûrş îde meh-rûlar gibi 
 
 (Dîv ân, s.315)  
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 ŞARKI 
 
 Geçer f irkat zamânı böyle kalmaz 
 Sağ olsun sevdiğim Mevlâ ker îmdir 
 Onulmaz yâreler bitmez iş olmaz 
 Sağ olsun sevdiğim Mevlâ ker îmdir 
 
 Olursa Hazret-i Hak'dan inâyet 
 Gül-i sad-berg olur her dâğ- ı hasret 
 Gider f irkat gelir eyyâm- ı vuslat 
 Sağ olsun sevdiğim Mevlâ ker îmdir 
 
 Olursa mevc-i gam her bâr hâil 
 Olur şâhid hüveydâ kim hâs ıl  
 Çıkar bir gün kenâra zevrak-ı dil 
 Sağ olsun sevdiğim Mevlâ ker îmdir 
 
 Tek ü tenhâ belâ deştinde her dem 
 Ne hem-râh isterim ne yâr-ı hem-dem 
 Bulur bir gün nihâyet menzil-i gam 
 Sağ olsun sevdiğim Mevlâ ker îmdir 
 
 (Dîv ân, s.339) 
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 NÂMIK KEMAL 
 
 Tekirdağ'da doğdu (1840). Çocukluğunu dedesi Abdüllatif 
Paşa'nın yanında Kars ve Sofya'da geçiren, özel bir öğrenim 
gören Nâmık Kemal, Đstanbul'a geldikten sonra (1857), Tercüme 
Odası'na memur oldu (1863). Şinâsî ile tanıştı. Tasvîr-i Efkâr 
gazetesinde yazdı. Şinâsî, Paris'e gidince (1865) gazeteyi o 
çıkardı. Đstibdada karşı çıkan Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyelerinin 
Đstanbul'dan uzaklaştırılmaları üzerine Ziya Paşa ile Paris'e kaçtı 
(1867). Londra'da yine Ziya Paşa ile Hürriyet gazetesini çıkardı 
(1868). Đstanbul'a dönünce (1870) arkadaşlarıyla Đbret gazetesini 
çıkarmaya başladı. Daha sonra mutasarrıf olarak Gelibolu'ya 
gönderildi. Azledil ince yine Đstanbul'a geldi. Vatan yahut Silistre 
piyesinin Gedikpaşa Tiyatrosu'nda temsilinin meydana getirdiği 
heyecan üzerine Kıbrıs'ta Magosa’ya sürüldü (9 Nisan 1873). 
Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle siyâsî mahkûmlar 
affedilince, 38 ay kaldığı Magosa'dan Đstanbul'a döndü (Mayıs 
1876). Kânûn-i Esâsî Encümen'inde çalıştı. Midilli  Adası'na 
sürüldü (1877). Sonra oraya mutasarrıf oldu (1879). Görevi Rodos 
(1884) ve Sakız (1887) Adalarına nakledildi.  2 Aralık 1888'de 
Sakız Adası'nda öldü. Mezarı Bolayır'dadır.  
 Nâmık Kemâl, edebiyatın hemen her türünde geniş yankılar 
oluşturan eserleriyle Tanzimat devrinin en gür sesli şairi, en 
önemli dâva ve sanat adamı oldu. Genel olarak şekil ve ifade 
bakımından eskiye bağlı, ruh ve özce yeni şiirleriyle vatan, millet, 
hürriyet idealini ifade ederken, makale, piyes, mektup ve 
tenkitleriyle de sosyal alanda eğitici yönünü gösterdi, hep toplum 
için sanat ilkesine bağlı kaldı.  

 Eserleri : 

 Roman : 1.Đntibah (1876), 2.Cezmi (1880) 
 Oyun : 1.Vatan yahut Silistre (1873), 2.Zavallı Çocuk 
(1873), 3.Âkif Bey (1874), 4.Gülnihal (1875), 5.Celâleddin 
Harzemşah (1885), 6.Karabelâ (1910) 
 Eleştiri : 1.Tahrib-i Harâbât (1885), 2.Tâkib (1885), 3.Renan 
Müdâfaanâmesi (1962) 
 Tarih : 1.Kanije (1874), 2.Silistre Muhâsarası (1874), 
3.Osmanlı Tarihi (3 cilt, 1971-1874), 4.Büyük Đslâm Tarihi (1975), 
5.Evrâk-ı Perîşân (1871) 
 Mektup : Nâmık Kemâl'in Husûsî Mektupları (4 cilt, 1967-
1969)  
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 HÜRRĐYET KASĐDESĐ 
 
 Görüp ahkâm- ı asrı münhar if sıdk u selâmetten 
 Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten 
 
 Usanmaz kendini insân bilenler halka hizmetten 
 Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten 
 
 Hakîr olduysa millet şânına noksân gelir sanma 
 Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten 
 
 Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır 
 Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten 
 
 Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâett ir 
 Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten 
 
 Hemen bir feyz-i bâkî terkeder bir zevk-ı fânîye 
 Hayâtın kadrini âlî bilenler hüsn-i şöhretten 
 
 Nedendir halkta tûl-i hayâta bunca rağbetler 
 Nedir insâna bilmem menfaat hıfz-ı emânetten 
 
 Cihânda kendini her ferdden alçak görür ol kim 
 Utanmaz kendi nefsinden de âr eyler melâmetten 
 
 Felekten intikâm almak demektir ehl- i idrâke 
 Edip tezyîd- i gayret müstefîd olmak nedâmetten 
 
 Durur ahkâm- ı nusret ittihâd- ı kalb-i millette 
 Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re'y-i ümmetten 
 
 Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi 
 Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb- ı metânetten 
 
 Kazâ her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar 
 Fütûr etme sakın milletteki za'f u betâetten 
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 Değildir şîr-der-zencîre töhmet acz-i akdâmı 
 Felekte baht utans ın bî-nasîb erbâb-ı himmetten 
 
 Ziyâ dûr ise evc-i rif 'atinden ıztırâr îdir 
 Hicâb etsin tabîat yerde kalmış kâbiliyyetten 
 
 Biz ol nesl-i ker îm-i dûde- i Osmâniyânız kim 
 Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn- ı şehâdetten 
 
 Biz ol âlî-himem erbâb- ı cidd ü ictihâdız kim 
 Cihângîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretten 
 
 Biz ol ulvî-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyette 
 Bize hâk-i mezâr ehven gelir hâk-i mezelletten 
 
 Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyyet 
 Kaçar mı merd olan bir cân için meydân- ı gayretten 
 
 Kemend-i cân-güdâz ı ejder-i kahr olsa cellâdın 
 Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten 
 
 Felek her türlü esbâb- ı cefâsın toplas ın gelsin 
 Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten 
 
 Anıls ın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler 
 Ki ednâ zevki âlâdır vezâretten sadâretten 
 
 Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim 
 Ayırmaz sâdıkân- ı aşkını âlâm- ı gurbetten 
 
 Müberrâyım recâ vü havften indimde âlîdir 
 Vazîfem menfaatten hakkım ağrâz-ı hükûmetten 
 
 Civânmerdân- ı milletle hazer gavgâdan ey bîdâd 
 Erir şemş îr-i zulmün âteş-i hûn- ı hamiyyetten 
 
 Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyyet 
 Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten 
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 Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret 
 Ezilmez şiddet-i tazyîkten te's îr-i sıkletten 
 
 Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr- ı hürriyyet 
 Es îr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten 
 
 Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme 
 Cemâlin tâ ebed dûr olmas ın enzâr-ı ümmetten 
 
 Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl 
 Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye's ü mihnetten 
 
 Senindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infâz et 
 Hudâ ikbâlini hıfzeylesin her türlü âfetten 
 
 Kilâb- ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar 
 Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb- ı gafletten  
 
 (Yeni Türk Edebiy atı Antolojisi-II, s.180-181) 

 
 BEYĐT 
 
 Bir katre mâ düşünce gülün kalb-i pâkine 
 Đsmim ç ıkar hemân varak- ı tâbnâkine 
 
 (Nâmık Kemâl'in Şiirleri, s.118) 
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 NAZIM HĐKMET 
 
 Selânik'te doğdu (1902). Đstanbul'da Heybeliada Bahriye 
Mektebi'nden deniz subayı çıkmıştı ki çok geçmeden hastalandı. 
Bir sağlık kurulu raporu onu askerlikten uzaklaştırdı (1921). 
Anadolu'ya, oradan Rusya'ya gitti. Moskova'da bir üniversitede 
ekonomi politik okudu. Üniversiteyi bitirince Türkiye'ye döndü 
(1924). Đstanbul'da gazete, dergi ve stüdyolarda çalıştı (1931-
1936). Harb Okulu'nda bir arama olayı (1938) dolayısıyla 
tutuklandı. 28 yıl 4 aya hüküm giydi. Đstanbul, Ankara, Çankırı ve 
Bursa cezaevlerinde yattı. 1950 Temmuz'unda bir af kanunuyla 
hapisten çıktı. Fakat izlenmeler, karşılaştığı durumlar yüzünden 
hayatını tehlikede gördü, bir Romanya şilebiyle Đstanbul'dan 
ayrıldı (Haziran 1951). Bükreş'ten Moskova'ya gitti. Türk 
vatandaşlığından çıkarıldı (Temmuz 1951). Geri kalan ömrünü 
Bulgaristan, Rusya, Polonya ve başka yerlerde geçirdi. 3 Haziran 
1963'te Moskova'da öldü. 
 Rusya'daki öğrenim yıllarında şair Mayakovski (1893-
1930)nin sanat görüşünü benimseyerek ölçülü ve kafiyeli şiiri 
bıraktı. Rusya dönüşü öz, biçim ve tema bakımlarından yeni 
şiirleriyle serbest nazmın ve toplumcu şiirin öncüsü oldu.  

 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.835 Satır (1929), 2.Jokand ile Si-Ya-U (1929), 3.Varan 3 
(1920), 4.1+1=1 (1930), 5.Sesini Kay beden Şehir (1931), 6.Gece Gelen 
Telgraf  (1932), 7.Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932), 8.Taranta 
Babu'y a Mektuplar (1935), 9.Portreler (1935), 10.Simavna Kadısı Oğlu 
Şey h Bedreddin Destanı (1936), 11.Kurtuluş Sav aşı Destanı (1965), 
12.Saat 21-22 Şiirleri (1965), 13.Dört Hapishaneden (1966), 14.Rubailer 
(1966), 15.Yeni Şiirler (1966), 16.Memleketimden Đnsan Manzaraları (Beş 
Cilt, 1966-1967), 17.Kuv ay ı Milliy e (1968, Kurtuluş Savaşı Destanı'nın bir 
başka yay ımı), 18.Son Şiirleri (1970)   
 Oy un : 1.Kaf atası (1932), 2.Bir Ölü Ev i yahut Merhûmun Hânesi 
(1932), 3.Unutulan Adam (1935), 4.Ferhâd ile Şirin (1965), 5.Sabahat 
(1965), 6.Đnek (1965), 7.Ocak Başında /Yolcu (1966), 8.Yusuf ile Menof is 
(1967) 
 Roman : 1.Kan Konuşmaz (1965), 2.Yaşamak Güzel Şey Be 
Kardeşim (1967) 
 Fıkra : Đt Ürür Kervan Yürür (1965) 
 Masal : Sevdalı Bulut (1963) 
 Mektup : 1.Kemal Tahir'e Mahpusaneden Mektuplar (1968), 
2.Oğlum, Canım Ev lâdım, Memedim (1968), 3.Vâ-Nû'lara Mektuplar 
(1970), 4.Nâzım ile Piraye (1976)  
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 OTOBĐYOGRAFĐ 
 
 1902'de doğdum 
 doğduğum şehre dönmedim bir daha 
 geriye dönmeyi sevmem 
 üç yaşımda Halep'te paşa torunluğu ett im 
 on dokuzumda Moskova'da komünist Üniversite öğrenciliği 
 kırk dokuzumda yine Moskova'da Tseka-Parti konukluğu 
 ve on dördümden beri şairlik ederim 
 
 kimi insan otların kimi insan balıklar ın çeşidini bilir 
       ben ayrılıklar ın 
 kimi insan ezbere sayar yıldızlar ın adını 
       ben hasretlerin 
 
 hapislerde de yattım büyük otellerde de 
 açlık çektim açlık grevi de içinde v e tatmadığım yemek yok gibidir 
 
 otuzumda as ılmamı istediler 
 kırk sekizimde Bar ış madalyas ının bana verilmesini 
       verdiler de 
 otuz altımda yarım yılda geçtim dört metre kare betonu 
 elli dokuzumda on sekiz saatte uçtum Pırağ'dan Havana'ya 
 
 Lenin'i görmedim nöbet tuttum tabutunun başında 924'de 
 961'de ziyaret ettiğim anıtkabri kitaplarıdır 
 
 partimden koparmağa yeltendiler beni 
       sökmedi  
 yıkılan putların altında da ezilmedim 
  
 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün 
 52'de çatlak bir yürekle dört ay sırtüstü bekledim ölümü 
 
 sevdiğim kadınlar ı deli gibi kıskandım 
 şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile 
 aldattım kadınlarımı 
 konuşmadım arkas ından dostlar ımın 
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 içtim ama akşamcı olmadım 
 hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı ne mutlu bana 
 
 başkasının hesabına utandım yalan söyledim 
 yalan söyledim başkas ını üzmemek için 
   ama durup dudurken de yalan söyledim 
 
 bindim tirene uçağa otomobile 
 çoğunluk binemiyor 
 operaya gittim 
             çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış operanın 
 çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21'den beri 
   camiye kiliseye tapınağa havraya büyücüye 
   ama kahve falına baktırdığım oldu 
 
 yazılarım otuz kırk dilde basılır 
   Türkiye'mde Türkçemle yasak 
 
 kansere yakalanmadım daha 
 yakalanmam da şart değil 
 başbakan f ilan olacağım yok 
 meraklıs ı da değilim bu işin 
 bir de harbe girmedim 
 sığınaklara da inmedim gece yarıları 
 yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında 
 ama sevdalandım altmış ıma yakın 
 sözün kısası yoldaşlar 
 bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da 
     insanca yaşadım diyebilirim 
 ve daha ne kadar yaşarım 
    başımdan neler geçer daha 
 kim bilir. 
 
 (Bu otobiy ografi 1961 y ılı 11 Eylülünde Doğu Berlin'de yazıldı.) 
 
 (Son Şiirleri, s.99-101) 
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 O GECE DENĐZ 
 
 Birden rüzgâr hayat gibi esince 
 Karanlıklar ağır ağır gerindi 
 Denizdeki içli hayat bu gece 
 Sonu gelmez ölümden de derindi 
 
 Bu ilâhî büyüklüğün nefesi 
 Doldurmuştu nihayetsiz boşluğu 
 Andırırdı hayattaki son sesi 
 Dalgalar ın sahildeki soluğu 
 
 (Đlk Şiirleri, s.24) 

 
 ÖLÜMÜN SIRRI 
 
 Ölümün sırr ını sordum bir gence 
 Güldü de bu âni suale önce 
 Ölüm dedi, ölüm bir hiçtir bence 
 Gençliğimi yalnız aşk ile ördüm 
 
 Rast geldim ak saçlı bir iht iyara 
 Lânetler ederdi bir eski yâre 
 Sorunca ölümü dedi bir çâre 
 Çünkü rüya gibi bir hayat sürdüm 
 
 Bu sırrı sormağa karar verdim ben 
 Hayatı hicranla dolu ölüden 
 Baktı boş gözlerle, âyet okurken 
 Dedi ben hayatı ölümde gördüm 

 (Đlk Şiirleri, s.26) 
 
 HAYAL YOLLARI 

 Hayal yollar ında emeller sönmez 
 Oralara bin nur yağar her gece 
 O yollara sapan bir daha dönmez 
 Yürüdükçe uzar, uzar günlerce... 
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 O yollarda her gam, her acı er ir 
 Ve göklerden bir ses der ki ilerle 
 O yollardan nice bin âş ık şair 
 Hâlâ geçiyorlar kafilelerle 
 
 Hepsinin dilinde efsâne-i aşk 
 Hepsinin kararan gözleri yorgun 
 Hepsinin dilinde efsâne-i aşk 
 Kalpleri bir kara sevdayla vurgun 
 
 Önlerinde vecde gelmiş sallanan 
 Eslâf ın gölgesi bir siyah buğu 
 Ellerinde bir gül var ki rengi kan 
 Geçmek istiyorlar bu sonsuz yolu... 
  
 (Đlk Şiirleri, s.33) 

  
 YĐNE AKŞAM OLDU 
 
 Yine akşam oldu karardı sular 
 Boş dağlarda kaval akisleri var 
 Göllerden kayboldu beyaz kuğular 
 Eğilen dallarda inliyor rüzgâr 
 
 Gümüş çivilerle semâ ger ildi 
 Gecenin gölgesi düştü ovaya 
 Lâleler sarardı güller serildi 
 Bülbüller âş ıktı doğacak aya 
 
 (Đlk Şiirleri, s.37) 

 
 DERGÂHIN KUYUSU 
     Büyükbabama 
 
 Ne içli bir dua, ne içten bir âh, 
 Uyuyor serviler altında dergâh!.. 
 Kaç kere gönlümü dinledi bu yer. 
 Tek tük kandillerde yorgun alevler 
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 Titriyor gecenin sert rüzgârıyla. 
 Gece sanki sönen y ıldızlar ıyla 
 Gölgeli dergâhın dolmuş içine... 
 Bir inilti, bir ses... Bu yalvarış ne? 
 
 Ya Rabbi, ne içten anıldı adın!.. 
 "Ölmeden öl!" diyen bir it ikadın 
 Gönülden duyarak ulu sesini, 
 Ruha şifa sunan felsefesini, 
 Biri zikrediyor dergâhta işte. 
 Göklere yükselen bu inleyişte 
 Elemi gizlidir bir âh u vâhın. 
 Çoktan dervişleri yattı dergâhın... 
 Bu yalvaran kimdir, kim bu zikreden? 
 Yoksa ağlıyor mu gönlüm bilmeden! 
 Gönül! Bu inilt i senden mi geldi?. 
 Hay ır, işte o ses yine yükseldi, 
 Yine yalvarıyor, yine ağlıyor. 
 Gözümü dumandan eli bağlıyor 
 Đçimde yakılan bir buhurdanın... 
 Vuruşu duruyor kalbimde kanın. 
 Bir hayalet oldu yanan benliğim : 
 Bu kuvvetli ruh kim? Bu zikreden kim? 
 Kim bu varlığımı kendine çeken?.. 
 Şimdi bir zulmette gölge gibi ben 
 O yalvaran sese ilerliyorum, 
 "Benliğim ölmeden öldü!" diyorum... 
 Böyle yürüyerek geçtikçe her an, 
 Gitgide geliyor sesi yakından 
 Gitgide sinerken ben gölgelere 
 Yorgun ayaklarım çarptı bir yere. 
 Titredim bir taşa ânî temasla, 
 Ömrümde bu kadar korkmadım asla : 
 Sanki ta kalbimi bir bıçak yardı... 
 Önümde bir küme karanlık vardı. 
 Bütün varlığımı bir an unuttum, 
 Yavaşça eğilip o yeri tuttum. 
 Dergâh kuyusunun duvarıydı bu... 
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 Yeniden benzimi sararttı korku. 
 Burdan geliyordu o iniltiler ! 
 Gönülde titrerken şüpheli bir yer 
 Allaha yalvaran Allahın adı 
 Beynimin içinde bir uğuldadı. 
 Sanki bir dakika çarpmadı kalbim... 
 Ey ulu Allahım, ey ulu Rabbim! 
 Kuyuda zikreden, ağlayan kimdi? 
 Đçine eğildim... Anladım şimdi : 
 Đsm-i Celâlini candan andıkça, 
 Yer yer yükselerek çalkalandıkça, 
 Kuyunun zulmette parlayan suyu... 
 Kuyu zikrediyor, ağlıyor kuyu!.. 
     
 (Đlk Şiirleri, s.80-81) 
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 NECĐP FAZIL KISAKÜREK  
 
 Necip Fazıl KISAKÜREK, 1904’te Đstanbul'da doğdu. 
Bahriye Mektebi'nde, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü'nde okudu. Millî Eğitim Bakanlığı'nca Sorbon 
Üniversitesi'nde okumak üzere Paris'e gönderildi (1924). 
Öğrenimini yarıda bırakıp döndü. Ankara ve Đstanbul'da çeşitli 
bankalarda müfettişlik ve muhasebe müdürlüğü yaptı (1926-
1939). Bu arada, kökü çocukluğundaki hayallere dayanan ve 
Paris'in çığırından çıkardığı bir bohem hayatı yaşadı. 1934'te 
ruhunu ve hayatını etkileyen Abdülhakim Arvâsî ile tanıştı. Fransız 
Lisesi'nde, Robert Kollej 'de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi'nde, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, 
Đstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türkçe öğretmenliği 
(1939-1943); Son Telgraf, Yeni Đstanbul, Sabah vb. gazetelerde 
fıkra yazarlığı yaptı. Ağaç (17 sayı, 1936) ve Büyük Doğu (1943-
1978) dergilerini çıkardı.  Muhafazakâr gençlik ve aydınlar için bir 
mektep hizmeti gören dergi, bazan maddî imkânsızlıklarla, bazan 
da devlet tarafından kapatıldığı için fâsılalı olarak 16 kere çıktı. 
Büyük Doğu'da 15'e yakın müstear isim ve rumuzla, çeşitli 
konularda yazı yazdı, pek çok defa mahkemelik oldu ve hapse 
düştü. Öldüğünde de 18 aylık kesinleşmiş mahkûmiyeti vardı.  
1949'da kurduğu Büyük Doğu Cemiyeti, yeni bir fikir, kültür, 
medeniyet tezi olan düşüncelerini (ideolocyasını) yeni nesillere 
yaydığı bir ocak oldu. 1963'ten sonra Anadolu'nun çeşitli kültür 
merkezlerinde ve Almanya'da konferanslar verdi. 1975'te Millî 
Türk Talebe Birliği tarafından "50. Sanat Yılı" jübilesi yapıldı. 
1980'de, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından "Türkçenin Yaşayan En 
Büyük Şairi" seçilerek kendisine "Sultânü'ş-Şuarâ" (Şairler 
Sultanı) ünvânı verildi. Bu tarihten sonra evinden pek çıkmadı. 25 
Mayıs 1983'te Đstanbul''da vefat etti. Eyüp'te Kaşgarî Dergâhı'na 
defnedildi.   
 Tasavvufî Türk Şiiri 'nin verimlerini modern Fransız şiiri 
ölçüleriyle değerlendiren, şiirlerinde insanın kâinattaki yerini 
araştıran, madde ve ruh problemlerini, iç âlemin gizli duygu ve 
tutkularını dile getiren Necip Fazıl; oturmuş bir dil ve sağlam bir 
teknikle yazdı. Şiirlerinde fikri şiir haline getiren telkin kudretini; 
tiyatroda şiirindeki temalarda derinleşmesini; gazete ve dergi 
yazılarında, günlük fıkralarında belâgatını, yer yer fazlasıyla sert 
v e hırçın, muhatabını acze v e y ılgınlığa düşüren üslûbunu, mantık, 
muhakeme v e bütün unsurlarıy la polemik gücünü; fikrî, siyâsî, târihî 
eserlerinde tezciliğini ortaya koymuştur. 
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 Eserleri : 
 
 Şiir : Çile (1.Örümcek Ağı.1925, 2.Kaldırımlar.1928, 3.Ben 
ve Ötesi. 1932, 4.Sonsuzluk Kervanı.1955, 5.Çile.1962, 6.Şiirle-
rim.1969 adlı kitaplarından seçtiği şiirlerini en son bu isimle 
yayımladı.) 
 Tiyatro : 1.Tohum (1935), 2.Bir Adam Yaratmak (1938), 
3.Künye (1940), 4.Sabırtaşı (1940), 5.Para (1942), 6.Nâm-ı Diğer 
Parmaksız Salih (1949), 7.Siyah Pelerinli Adam (1964), 8.Reis 
Bey (1964), 9.Ahşap Konak (1964), 10.Ulu Hâkân Abdülhamid 
Han (1965), 11.Yunus Emre (1969), 12.Kanlı Sarık (1970), 
13.Mukaddes Emânet (1971), 14.Đbrâhim Edhem (1978) 
 Senaryo : 1.Vatan Şairi Namık Kemal (1944), 2.Senaryo 
Romanları (6 Senaryo, 1972) 
 Hikâye : 1.Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1933), 2.Ruh 
Burkuntusundan Hikâyeler (1965), 3.Hikâyelerim (1970) 
 Roman : 1.Aynadaki Yalan (1980), 2.Kafakâğıdı (1983) 
 Hâtıra : 1.Cinnet Mustatil i (1955, ilâvelerle ve "Yılanlı 
Kuyudan" adıyla 1970), 2.Hac (1973), 3.Büyük Kapı (1965, 
ilâvelerle "O ve Ben" adıyla 1974), 4.Bâb-ı Âli (1975) 
 Dînî Eser : 1.Halkadan Pırıltılar (1948), 2.Çöle Đnen Nur 
(1950), 3.Altın Zincir (1959), 4.Altın Halka (1960), 5.O ki O 
Yüzden Varız (1961), 6.Đlim Beldesinin Kapısı Hz.Ali (1964), 7.Bir 
Pırıltı Binbir Işık (1965), 8.Peygamber Halkası (1968), 9.Nûr 
Harmanı (1970), 10.Başbuğ Velilerden 33 Halka (1974), 11.Veliler 
Ordusundan 333 Halka (1976), 12.Doğru Yolun Sapık Kolları 
(1978), 13.Đman ve Đslâm Atlası (Đlmihal, 1981), 14.Batı Tefekkürü 
ve Đslâm Tasavvufu (1982) 
 Diğer : 1.Abdülhak Hâmid ve Dolayısıyla (1937), 2.Nâmık 
Kemal (1940), 3.Çerçeve (1940), 4.Müdâfaa (1946), 5.Maskenizi 
Yırtıyorum (1953), 6.At'a Senfoni (1958), 7.Đdeolocya Örgüsü 
(1959), 8.Büyük Doğu'ya Doğru (1959), 9.Her Cephesiyle 
Komünizma (1961), 10.Türkiye'de Komünizma ve Köy Enstitüleri 
(1962), 11.Đmân ve Aksiyon (1964), 12.Tarih Boyunca Büyük 
Mazlumlar (1966), 13.Đki Hitâbe Ayasofya, Mehmetçik (1966), 
13.Türkiye'nin Manzarası (1968), 14.Tanrıkulundan Dinlediklerim 
I-II (1968), 15.Binbir Çerçeve I-IV (1968-1969), 16.Vahidüd-
din(1968), 17.Müdâfaalarım (1969), 18.Çepeçevre Anadolu ve 
Gençlik (1969), 19.Çepeçevre Sosyalizma, Komünizma ve 
Đnsanlık (1969), 20.Son Devrin Din Mazlumları (1969), 21.Benim 
Gözümle Menderes (1970), 22.Yeniçeri (1970), 23.Târihimizde 
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Moskof (1973), 24.Hitâbe (26 hitâbe,1975), 25.Đhtilâl (1976), 
26.Sahte Kahramanlar (3 konferans, 1976), 27.Rapor I-XIII (1976-
1980), 28.Yolumuz, Hâlimiz, Çâremiz (konferans, 1977) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 ÇĐLE 
 
 Gaiblerden bir ses geldi : Bu adam, 
 Gezdirsin boşluğu ense kökünde! 
 Ve uçtu tepemden birdenbire dam; 
 Gök devrildi, künde üstüne künde... 
 
 Pencereye koştum : Kızıl kıyâmet! 
 Dediklerin ç ıktı, ihtiyar bacı! 
 Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent, 
 Ok çekti yukardan, üstüme avcı. 
 
 Ateşten zehrini tattım bu okun, 
 Bir anda kül ett i can elmasımı. 
 Sanki burnum, değdi burnuna (yok)un, 
 Kustum, öz ağzımdan kafatasımı. 
 
 Bir bardak su gibi çalkandı dünya; 
 Söndü istikamet, y ıkıldı boşluk. 
 Al sana hakikat, al sana rüya! 
 Đşte akıllılık, işte sarhoşluk! 
 
 Ensemin kökünde bir demir balyoz, 
 Kapandım yatağa son çare diye. 
 Bir kanlı şafakta, bana çil horoz, 
 Yepyeni bir dünya etti hediye. 
 
 Bu nasıl bir dünya, hikâyesi zor; 
 Mekânı bir satıh, zamanı vehim. 
 Bütün bir kâinat muşamba dekor, 
 Bütün bir insanlık yalana teslim. 
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 Nesin sen, hakikat olsan da çekil! 
 Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam! 
 Otursun yerine bende her şekil; 
 Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam! 
 
 Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın, 
 Benliğim bir kazan ve aklım kepçe, 
 Deliler köyünden bir menzil aşkın, 
 Her f ikir içimde bir çift kelepçe. 

 Niçin küçülüyor eşya uzakta? 
 Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl? 
 Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta? 
 Sonum varmış, onu öğrensem asıl. 

 Bir f ikir ki, sıcak yarada kezzap, 
 Bir f ikir ki, beyin zarında sülük. 
 Selâm, selâm sana haşmetli azap; 
 Yandıkça gelişen tıls ımlı kütük. 

 Yalvardım : Gösterin bilmeceme yol! 
 Ey yedinci kat gök, esrarını aç ! 
 Annemin duası, düş de perde ol! 
 Bir asâ kes bana, ihtiyar ağaç! 

 Uyku, kâtillerin bile çeşmesi; 
 Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. 
 Teselli pınar ı, sabır memesi; 
 Size şerbet, bana kum dolu çanak. 

 Bu mu, rüyalarda içtiğim cinnet, 
 Sırr ını ararken patlayan gülle? 
 Yeşil asmalarda depreniş, şehvet; 
 Karınca sarayı, kupkuru kelle... 
 
 Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş, 
 Mevsimden mevsime girdim böylece. 
 Gördüm ki, ateşte, cımbızda yokmuş, 
 Fikir çilesinden büyük işkence. 
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 Evet, her şey bende bir gizli düğüm; 
 Ne ölüm terler i döktüm, nelerden! 
 Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm 
 Yetişir çektiğim, mesafelerden! 
 
 Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz; 
 Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. 
 Her gece rüyamı yazan sihirbaz, 
 Tutuyor önümde bir mavi ışık 

 Büyücü, büyücü, ne bana hınc ın? 
 Bu kükürtlü duman, nedir inimde? 
 Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, 
 Bir zehirli kıymık gibi, beynimde. 

 Lügat, bir isim ver bana halimden; 
 Herkesin bildiği dilden bir isim! 
 Eski esvaplarım, tutun elimden; 
 Aynalar söyleyin bana, ben kimim? 

 Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa, 
 Arzı boynuzunda taşıyan öküz? 
 Balâ mimar ının seçtiği arsa; 
 Hayattan muhacir; eşyadan öksüz? 

 Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim, 
 Minicik gövdeme yüklü Kafdağı, 
 Bir zerreciğim ki, Arş'a gebeyim, 
 Dev sancılar ımın budur kaynağı! 
 
 Ne yalanlarda var, ne hakikatta, 
 Gözümü yumdukça gördüğüm nakış, 
 Boşuna gezmişim, yok tabiatta, 
 Đçimdeki kadar iniş ve çıkış. 
 
 Gece bir hendeğe düşercesine, 
 Birden kucağına düştüm gerçeğin. 
 Sanki erdim çetin bilmecesine, 
 Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin. 
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 Açıl susam, aç ıl! Açıldı kapı; 
 Atlas sedirinde mâverâ dede. 
 Yandı sırça saray, ilâhî yapı, 
 Binbir âvizeyle uçsuz maddede. 
 
 Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik; 
 Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. 
 Đçiçe mimarî, içiçe benlik; 
 Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhûr! 

 Nizam köpürüyor, med vakti deniz; 
 Nizam köpürüyor, ta çenemde su. 
 Suda bir gizli yol, pır ılt ılı iz; 
 Suda ezel f ikri, ebed duygusu. 

 Kaçır beni âhenk, al beni birlik; 
 Artık bar ınamam gölge varlıkta. 
 Ver cüceye, onun olsun şairlik, 
 Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta. 
 
 Öteler, öteler, gayemin malı; 
 Mesafe ekinim, zaman madenim. 
 Gökte saman yolu benim olmalı; 
 Dipsizlik gölünde, inciler benim. 
 
 Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök! 
 Heybem hayat dolu, deste ve yumak. 
 Sen, bütün dalların birleştiği kök; 
 Biricik meselem, Sonsuza varmak... 

 (Çile, s.12-18) 

 
 ZĐNDANDAN MEHMED'E MEKTUP 

 Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta! 
 Baba katiliyle baban bir safta! 
 Bir de, geri adam, boynunda yafta... 
 Halimi düşünüp yanma Mehmed'im! 
 Kavuşmak mı?.. Belki... Daha ölmedim! 
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 Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli, 
 Kırmız ı tuğlalar altı köşeli. 
 Bu yol da tutuktur hapse düşeli. .. 
 Git ve gel... Yüz adım... Bin y ıllık konak. 
 Ne ayak dayanır buna, ne tırnak! 
 
 Bir âlem ki, gökler boru içinde! 
 Akıl, olmazlar ın zoru içinde. 
 Üstüste sorular soru içinde: 
 Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? 
 Buradan insan mı ç ıkar, tabut mu? 
 
 Bir idamlık Ali vardı, as ıldı; 
 Kaydını düştüler, mühür bas ıldı. 
 Geçti gitt i, birkaç günlük fasıldı. 
 Ondan kalan, boynu bükük ve sefil; 
 Bahçeye diktiği üç beş karanfil... 
 
 Müdür bey dert dinler, bugün "maruzat"! 
 Çatık kaş... Hükûmet dedikleri zat... 
 Beni Allah tutmuş, kim eder azat? 
 Anlamaz; yazıs ız, pulsuz, dilekçem... 
 Anlamaz ! Ruhuma geçti bilekçem! 
 
 Saat beş dedi mi, bir yırtıcı zil; 
 Sayım var, maltada hizaya dizil! 
 Tek yekûn içinde yazıl ve çizil! 
 Đnsanlar zindanda birer kemmiyet; 
 Urbalar la kemik, mintanlarla et. 
 
 Somurtuş ki bıçak, nâra ki tokat; 
 Zift dolu gözlerde karanlık kat kat... 
 Yalnız seccademin yününde şefkat; 
 Beni kimsecikler okşamaz mâdem; 
 Öp beni alnımdan, sen öp seccadem! 
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 Çaycı, getir, ilâç kokulu çaydan! 
 Dakika düşelim, senelik paydan! 
 Zindanda dakika farksızdır aydan. 
 Karıştır çayını zaman erisin; 
 Köpük köpük, duman duman erisin! 
  
 Peykeler, duvara mıhlı peykeler; 
 Duvarda, başlardan, yağlı lekeler, 
 Gömülmüş duvara, baş baş gölgeler... 
 Duvar, katil duvar, yolumu biçtin! 
 Kanla dolu sünger... Beynimi içtin! 
 
 Sükût... Kıvrım kıvrım uzaklık uzar; 
 Tek nokta seçemez dünyadan nazar. 
 Yerinde mi acep, ölü ve mezar? 
 Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? 
 Güneşe göç var da, kalan biz miyiz? 
 
 Ses demir, su demir ve ekmek demir... 
 Đstersen demirde muhali kemir, 
 Ne gelir ki elden, kader bu, emir... 
 Garip pencerecik, küçük, darac ık; 
 Dünyaya kapalı, Allah'a açık. 
 
 Dua, dua, eller kar ıncalanmış; 
 Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, 
 Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış... 
 Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu; 
 Đplik ki, incecik, örer boşluğu. 
 
 Ana rahmi zâhir, şu bizim koğuş; 
 Karanlığında nur, yeniden doğuş... 
 Sesler duymaktayım : Davran ve boğuş! 
 Sen bir devsin, yükü ağırdır devin! 
 Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin! 
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 Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! 
 Ölsek de sevinin, eve dönsek de! 
 Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! 
 Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir ! 
 Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir ! 
 
 (Çile, s.334-336) 
 
 SAKARYA TÜRKÜSÜ 

 Đnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; 
 Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. 
 Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; 
 Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. 
 Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve f ikir; 
 Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir. 
 Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat; 
 Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat ! 
 Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne, 
 Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine; 
 Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. 
 Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? 
 Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur, 
 Sırtına Sakaryanın, Türk tar ihi vurulur. 
 Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük? 
 Bu dâvâ hor, bu dâvâ öksüz, bu dâvâ büyük !.. 

 Ne ağır imtihandır, başındaki Sakarya ! 
 Binbir başlı kartalı nasıl taş ır kanarya? 

 Đnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal: 
 Hamallık ki, sonunda ne rütbe var, ne de mal, 
 Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan; 
 Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan. 
 Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân; 
 Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an ! 
 Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu; 
 Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? 
 Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna; 
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 Giden şanlı akınc ı, ne gün döner yurduna? 
 Mermerler in nabz ında hâlâ çarpar mı tekbir? 
 Bulur mu deli rüzgâr o sedayı : Allah bir ! 
 Bütün bunlar sendedir, bu girif t bilmeceler; 
 Sakarya, kandillere katran döktü geceler. 
 
 Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, 
 Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya! 
 Đnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su; 
 Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. 
 Geldi ölümlü yalan, gitt i ölümsüz gerçek; 
 Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? 
 Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl ! 
 Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl ! 
 Sakarya, saf çocuğu, mâsum Anadolunun, 
 Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun ! 
 Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız; 
 Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız ! 
 Akrebin kıskac ında yoğurmuş bizi kader; 
 Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider ! 
 Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz; 
 Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber kılavuz ! 
      
 Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; 
 Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya !.. 
 
 (Çile, s.312-314)  
  
 ¥¥¥¥ 
 
 CANIM ĐSTANBUL 
 
 Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; 
 Onu Đstanbul diye toprağa kondurmuşlar. 
 Đçimde tüten bir şey; hava, renk, edâ, iklim; 
 O benim, zaman, mekân aş ıp geçmiş sevgilim. 
 Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; 
 Ay ve güneş ezelden iki Đstanbulludur. 
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 Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale 
 Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. 
 
 Đstanbul benim canım; 
 Vatanım da vatanım... 
 
 Đstanbul, 
 Đstanbul... 
 
 Tarihin gözleri var, surlarda delik delik; 
 Servi, endamlı servi, ahirete perdelik... 
 Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at; 
 Pır lantadan kubbeler, belki bir milyar kırat... 
 Şehadet parmağıdır göğe doğru minare; 
 Her nakışta o mânâ : Öleceğiz ne çâre?.. 
 Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet; 
 Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet... 
 
 O mânây ı bul da bul ! 
 Đlle Đstanbul'da bul ! 
 
 Đstanbul, 
 Đstanbul... 
 
 Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği; 
 Çamlıca'da, yerdedir göklerin der inliği. 
 Oynak sular yalının alt katına misafir; 
 Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. 
 Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, 
 Per ili ahşap konak, koca bir şehir kadar... 
 Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi? 
 Cumbalı odalarda inletir "kâtibim"i... 
 
 Kadını keskin bıçak, 
 Taze kan gibi s ıcak. 
 
 Đstanbul, 
 Đstanbul... 
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 Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler ! 
 Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler... 
 Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu, 
 Adada rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu. 
 Her şafak Hisarlarda oklar ç ıkar yayından 
 Hâlâ çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. 
 Ana gibi yâr olmaz, Đstanbul gibi diyar; 
 Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar... 
 
 Gecesi sünbül kokan 
 Türkçesi bülbül kokan, 
 
 Đstanbul, 
 Đstanbul... 

 (Çile, s.126-128) 
 
 ¥¥¥¥ 
  
 KALDIRIMLAR 
 
 I 

 Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; 
 Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. 
 Yolumun karanlığa saplanan noktas ında, 
 Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. 
 
 Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; 
 Evler in bacasını kolluyor yıldır ımlar. 
 Đn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; 
 Biri benim, biri de serseri kaldır ımlar. 
 
 Đçimde damla damla bir korku birikiyor; 
 Sanıyorum, her sokak baş ını kesmiş devler... 
 Üstüme camlar ını, hep simsiyah, dikiyor 
 Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler. 
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 Kaldır ımlar, çilekeş yalnızlar ın annesi; 
 Kaldır ımlar, içimde yaşamış bir insandır. 
 Kaldır ımlar, duyulur, ses kesilince sesi; 
 Kaldır ımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. 
 
 Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; 
 Ben bu kaldır ımların emzirdiği çocuğum ! 
 Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta; 
 Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum ! 
 
 Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin; 
 Đki yanımdan aks ın, bir sel gibi fenerler. 
 Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin; 
 Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler. 
 
 Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim; 
 Gündüzler size kals ın, verin karanlıklar ı ! 
 Islak bir yorgan gibi, sıms ıkı bürüneyim; 
 Örtün, üstüme örtün, serin karanlıklar ı. 

 Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya; 
 Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. 
 Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, 
 Ölse, kaldır ımlar ın kara sevdalı eşi... 
 
 (Çile, s.116-118)  
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 NEDîM 
 
 Adı Lâle Devri ile özdeşleşen Nedîm Efendi, 1681'de 
Đstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed olan Nedîm, medrese 
öğreniminden sonra müderris, Nevşehirli Damad Đbrahim Paşa'nın 
sadâzamlığa atanmasından (1718) sonra da Mahmud Paşa 
mahkemesine kadı oldu (1725). Đstanbul'un belli başlı 
medreselerinde müderrislik yaptı (1727-1730). Bu arada, Damad 
Đbrahim Paşa'nın özel kitaplığını da yöneten Nedîm, 1720-1730 
yılları arasında, Müneccimbaşı Ahmed Efendi'nin (V.1702) 
Hz.Âdem'den 1672 yılına kadarki olayları nakleden Arapça tarihini 
(Sahâifü'l-Ahbâr, 3 cilt) Türkçeye çevirdiği gibi, Ayıntaplı Aynî'nin 
(V.1451) Yaratılış'tan 1446 yılı olaylarına kadar gelen Arapça 
tarihini Türkçeye çevirmekle görevli (1725) komisyonda da çalıştı. 
Patrona Halil Đsyanı'nda (1730) Đstanbul'da öldü. 
 Klasik Türk Şiiri 'nin büyük ustalarından biri olan Nedîm, Lale 
Devri diye adlandırılan III.Ahmed'in sadrâzamı Damad Đbrahim 
Paşa döneminin (1718-1730) zevk ve safa hayatını canlandıran 
gazel ve şarkılarıyla ün kazandı. Klasik şiirin soyut güzelliklerine 
yaşadığı hayatın şuhluk ve içtenliğini, canlı bir Đstanbul Türkçesini 
ekledi.  
 
 Eserleri : 
   
 1.Dîvân 
 
 TAZMîN- Đ "KELÂMÜ'L-MÜLÛK  MÜLÛKÜ'L-KELÂM" 
SULTAN AHMED'ĐN SÖZÜNÜ TAZMîN  
 
 Gel ey fasl-ı bahârân mâye-i ârâm u hâbıms ın 
 Enîs-i hâtır ım kâm- ı dil-i pür- ıztırâbıms ın 
 
 Dehân- ı gonceyi bâz et zebân-ı sûseni ter kıl 
 Şikest-i tevbeye dahl edene hâz ır-cevâbımsın 
 
 Gülistândan nümâyân ol çü ma'nâ-yı bülend ey serv 
 Bu mevzûn kadd ile hakkâ ki beyt-i intihâbıms ın 
 
 Açıl ey fasl-ı dey sen gülsitânlardan aç ıls ın gül 
 Terennüm eyle bülbül mutribim çengim rebâbımsın 
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 Salındır şöyle kim yıkdın beni ey ar'ar-ı âzâd 
 Seni gördükde sandım dil-ber-i âlî-cenâbıms ın 
 
 Gülüm şöyle gülüm böyle demekdir yâra mu'tâdım 
 Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbıms ın 
 
 Müdâm ey lâle-i hâtır-güşâ dûr olma gülşenden 
 Seninle neş'e tahs îl eylerim câm- ı şarâbımsın 
 
 Ne hâletdir sana bakdıkca ey cû ömrüm eksilmez 
 Meğer zencîr-bend-i pây-i ömr-i pür-şitâbıms ın 
 
 Bugün gülşende gördüm kim oturmuş pâdişâh-ı gül 
 Durup hitmetde bülbül der ki şâh-ı kâm-yâbıms ın 
 
 Zemîn bûs eyleyip Destûr-ı ekrem izz ü devletle 
 Der ol Şâhenşeh-i z î-şâna kim mâlik-rikâbımsın 
 
 Senin lutfun senin feyzinledir hep cümle ikbâlim 
 Ki ben bir zerreyim sen devlet ile âfitâbıms ın  
 
 N'ola kişt-i ümîdim olsa reşk-i hırmen-i perv în 
 Ki ihsânınla sîr-âb eyledin anı sehâbıms ın 
 
 Cenâb- ı Hân Ahmed kim anın tûğuna der nusret 
 Ki tûğ- ı şâhî-i duâ-yı müstecâbıms ın 
 
 Hitâb edip anın eltâfına fasl-ı bahârân der 
 Veliyy-i ni'metim ser-mâye-bahş-ı reng ü tâbıms ın 
 
 Gil- i râhın alıp söyler arûs-ı devlet ü ikbâl 
 Benim gîsûlarım sen dil-keş eylersin hıdâbımsın 
 
 Gubâr-ı pâyini dahı sürüp ruhsârına der kim 
 Seni ben penbelerde saklar ım kim müşk-i nâbıms ın 
 
 Tınâb- ı sâyebânına işâret eyleyip der hem 
 Senin z îrinde pinhândır ruhum bend-i nikâbıms ın 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 205

 Görüp eyyâm- ı izz ü câhını der rûh-ı Đskender 
 Ki ben pîr olmuşumdur sen benim ahd-i şebâbıms ın 
 
 O sultân- ı keremver kim der Đbrâhîm Paşa'ya  
 Ki dâmâdım vezîr-i a'zam-ı vâlâ-cenâbıms ın 
 
 Nizâm- ı tâze buldu memleket sa'y-i belîğinle 
 Tırâz-ı haşmetim zîb-i der-i devlet-meâbıms ın 
 
 Cihân içre Melikşâh'ın Nizâmü'l-Mülk'ü var ise 
 Benim de sen Nizâm- ı devlet-i nusret-meâbımsın 
 
 Cilâ vermiş ise âyîne- i Đskender'e Rastu 
 Benim sen saykal- ı ây îne-i re'y-i savâbıms ın 
 
 O Sadr- ı muhterem kim izz ü şânı âfitâba der 
 N'ola rif 'atte olsan hayme-i zerrîn-tınâbıms ın 
 
 Kef-i zer-pâşı dest-i Ca'fer'e söyler ve hak söyler 
 Ki ben sahrâ-yı bî-pâyân- ı cûdum sen serâbıms ın 
 
 Edip her bendesin memnûn el-hak zerreye der kim 
 Seni yanımda tutmam mazhar-ı tard u itâbıms ın 
 
 Der anın âb- ı şâdırvân-ı kasrına gül-i hurş îd 
 Seni ben s înem içre perveriş kıldım gül-âbıms ın 
 
 Hıdîv-i Baykara-meclis ki târ- ı zülf-i nâhide 
 Kemîne mutribi der sen benim târ-ı rebâbımsın 
 
 O Destûr-ı cihân dedikçe ol Hâkân-ı devrâna 
 Bu izz ü câh u ikbâle medâr- ı iktisâbıms ın 
 
 O Şâhenşâh- ı âlî-şân dahı der kim benim de sen  
 Tırâz-ı râyet-i zer-peyker-i hurşîd-tâbıms ın 
 
 Yine Sadr-ı mükerrem pây-i tahtın bûs edip söyler 
 Efendimsin veliyy-i ni'metim gerdûn-cenâbımsın 
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 Cihân durdukça dur ikbâl ile taht- ı saâdetde 
 Senin lutfunla dil-şâdım her işte feth-i bâbıms ın 
 
 Hudâ ay ırmas ın biri birinden izz ile dâim 
 Duâma sûz-bahş ol ey kalem çeşm-i pür-âbıms ın 
 

 Gelip ikbâl ile devlet desin dergâhına her gâh 
 Penâhım melceim ümmîdgâhıms ın meâbımsın 
 
 Zihî devlet o Sadr-ı muhterem derse eğer bir kez 
 Muammer ol Nedîmâ şâir-i mu'ciz-hitâbıms ın 
 
 (Dîv ân, s.72-74)  
 

 ¥¥¥¥ 
 

 GAZEL 
 
 Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana 
 Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana 
 

 Bûy-ı gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu 
 Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana 
 
 Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem 
 Zülfü Hârût'un demek mümkin ki nâl olmuş sana 
 

 Şöyle gerd olmuş Firengistân birikmiş bir yere 
 Sonra gelmiş kûşe-i ebrûda hâl olmuş sana 
 
 Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş 
 El-amân ey dil ne müşkilter suâl olmuş sana 
 

 Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın 
 Kendin aldırdın gönül n'oldun ne hâl olmuş sana 
 

 Leblerin mecrûh olur dendân- ı sîn- i bûseden 
 La'lin öpdürmek bu hâletle muhâl olmuş sana    
 

 Yok bu şehr içre senin vasfetdiğin dil-ber Nedîm 
 Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana 
     
 (Dîv ân, s.249-250) 
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 GAZEL 
 
 Tahammül mülkünü yıkdın Hülâgû Hân mıs ın kâfir 
 Amân dünyâyı yakdın âteş-i sûzân mıs ın kâfir 
     
 Kız oğlan nâz ı nâz ın şeh-levend âvâzı âvâzın 
 Belâs ın ben de bilmem kız mıs ın oğlan mıs ın kâfir 
 
 Ne ma'nî gösterir dûşundaki ol âteşîn atlas 
 Ki ya'nî şu'le-i cân-sûz-ı hüsn ü ân mıs ın kâfir 
 
 Nedir bu gizli gizli âhlar çâk-i gir îbânlar 
 Aceb bir şûha sen de âşık-ı nâlân mıs ın kâfir 
 
 Sana kimisi cânım kimi cânânım deyü söyler 
 Nesin sen doğru söyle cân mısın cânân mısın kâfir 
 
 Şarâb-ı âteş înin keyfi rûyun şu'lelendirmiş 
 Bu hâletle çerâğ-ı meclis-i mestân mıs ın kâfir 
 
 Niçin sık sık bakarsın böyle mir'ât- ı mücellâya 
 Meğer sen dahı kendi hüsnüne hayrân mıs ın kâfir 
 
 Nedîm- i zârı bir kâfir esîr etmiş işitmişdim 
 Sen ol cellâd- ı dîn ol düşmen-i îmân mısın kâfir 
 
 (Dîv ân, s.267-268) 
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 NEF'î  
 
 Muhtemelen 1572'de Hasankale'de (Erzurum) doğdu. Asıl 
adı Ömer olan Nef'î, iyi bir medrese öğrenimi gördü. Sultan 
I.Ahmed'in tahta çıkmasından (1603) sonra Đstanbul'a geldi. 
Maden işlerinde görevlendirildi. Sultan IV.Murad devrinde padişah 
tarafından korundu. Edirne'de Muradiye mütevelliliğine atandı. 
Son görevi Đstanbul'da cizye muhasebeciliğidir. Bir daha hiciv 
yazmayacağına dair IV.Murad'a verdiği sözü tutmaması, ölümüne 
sebep oldu. Vezir Bayram Paşa hakkında yazdığı bir hicviye 
yüzünden 27 Ocak 1635'te sarayın odunluğunda kementle 
boğduruldu, cesedi denize atıldı.  
 Nef'î, Klasik Türk Edebiyatı'nın en büyük övgü ve yergi 
şairidir. Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği, taşkın, tok ve gür bir 
âhenk görülür.  
 
 Eserleri :  

 Şiir : 1.Dîvân , 2.Farsça Dîvân, 3.Sihâm-ı Kazâ  
 

DER-MEDH- Đ SULTÂN MURÂD HÂN ALEYHĐ’R-
RAHMETĐ VE’L-GUFRÂN 

 
 Esdi nesîm- i nev-bahâr açıldı güller subh-dem 
 Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm- ı Cem 
 
 Erdi yine ürd-i behişt oldu havâ anber-sirişt 
 Âlem behişt-ender-behişt her kûşe bir bâğ- ı Đrem 
 
 Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u safâ hengâmıdır 
 Âşıklar ın bayramıdır bu mevsim-i ferhunde-dem 
 
 Dönsün yine peymâneler olsun tehî hum-hâneler 
 Raks eylesin mestâneler mutr ıbler etdikçe nagam 
 
 Bu demde kim şâm u seher meyhâne bâğa reşk eder 
 Mest olsa dilber sevse ger ma'zûrdur şeyhu'l-Harem 
 
 Yâ neylesin bî-çâreler âlüfteler âvâreler 
 Sâgar sunar meh-pâreler nûş etmemek olur sitem 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 209

 Yâr ola Câm- ı Cem ola böyle dem-i hurrem ola 
 Ârif odur bu dem ola ayş u tarabla mugtenem 
 
 Zevkı o rind eyler tamâm kim tuta mest ü şâd kâm 
 Bir elde câm- ı lâle-fâm bir elde zülf-i ham-be-ham 
 
 Lutf eyle sâkî nâz ı ko mey sun ki kalmaz böyle bu 
 Dolsun sürâhî vü sebû boş durmas ın peymâne hem 
 
 Her nev-resîde şâh-ı gül aldı eline câm- ı mül 
 Lutf et açıl dahi gül ey serv-i kadd-i gonca-fem 
 
 Bu dürd ü bu sâfî deme dönsün piyâle gam yeme 
 Kânûn- ı devr-i dâime uy sen de mey sun dem-be-dem 
 
 Meydir mihekk-i âş ıkân âşûb-ı dil-ârâm- ı cân 
 Sermâye-i pîr-i mugân pîrâye-i bezm-i sanem 
 
 Mey âkili irşâd eder âşıkları dil-şâd eder 
 Seyle verir berbâd eder dillerde koymaz gerd-i gam 
 
 Mey âteş-i seyyâleder mînâ kadehle lâledir 
 Yâ gonca-i pür-jâledir açmış nes îm-i subh-dem 
 
 Sâkî meded mey sun bize câm- ı Cem ü key sun bize 
 Rıt l-ı pey-â-pey sun bize gitsin gönüllerden elem 
 
 Biz âşık-ı âzâdeyiz ammâ es îr-i bâdeyiz 
 Âlüfteyiz dil-dâdeyiz bizden dirîg etme kerem 
 
 Bir câm sun Allâh içün bir kâse de ol mâh içün 
 Tâ medh- i şâhenşâh içün alam ele levh u kalem 
 
 O âfitâb-ı saltanat ol şehsüvâr-ı memleket 
 Cem-bezm ü mâtem-mekremet memdûh-ı esnâf-ı ümem 
 
 Ablak-süvâr-ı rûzgâr-âşûb-ı Rûm u Zengbâr 
 Leşker-şikâr-ı kâm-kâr Behrâm- ı Âferîdûn-alem 
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 Pîrâye-i mülk ü milel sermâye-i dîn ü düvel 
 K'olmuş nas îbi tâ ezel tâc-ı Fer îdûn taht- ı Cem 
 
 Hâkân- ı Osmânî-neseb kim münderic zâtında hep 
 Đslâm- ı Fârûk- ı Arab ikbâl-i Perv îz-i Acem 
 
 Sultân Murâd-ı kâmrân-efsürde vü kişver-sitân 
 Hem pâdişeh hem Kahramân sâhib-kırân-ı Cem-haşem 
 
 Şâhenşeh-i ferhunde-baht ârâyiş-i dîhîm ü taht 
 Bahtı kav î ikbâli saht Đskender-i Yûsuf-şiyem 
 
 Şâh-ı cihân-ârâ mıdır mâh-ı zemîn-pîrâ mıdır 
 Behrâm-ı bî-pervâ mıdır yâ âfitâb-ı pür-kerem 
  
 Şâhâne-meşreb Cem gibi sâhib-kırân Rüstem gibi 
 Hem Îs î-i Meryem gibi ehl-i dil ü ferhunde-dem 
 
 "Dünyâ ve mâ-fîhâ" nedir cennet olursa yâ nedir 
 Lutf eylemek z îrâ nedir yanında bir nakd u selem 
 
 Cümle hünerden bâ-nasîb s ırr-ı aceb sun'-ı garîb 
 Meclisde şûh u dil-f irîb cenk edicek şîr-i ücem 
 
 Gâhî ki ol şîr-i yele hışm ile tîg alır ele 
 Olur cihân pür-zelzele basdıkça meydâna kadem 
 
 Ol dem ki kasd-ı ceng eder sahrâları gül-reng eder 
 Dünyâyı hasma teng eder olursa Sâm u Güstehem 
 
 Sürdükçe hasma yek-tene bakmaz silâh u cevşene 
 Yer kalmaz aslâ düşmene illâ beyâbân- ı adem 
 
 Ey Husrev-i âlî-nijâd vey dâver-i pâk-i't ikâd 
 Ey şâh-ı sâhib-adl ü dâd ey pâdişâh- ı muhterem 
 
 Sen bir şeh-i zî-şânsın şâhenşeh-i devrânsın 
 Ya'nî ki sen Hâkâns ın devrinde ben Hâkâniyim 
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 Ben gerçi bir bî-hâsılım şâkird-i ders-i müşkilim 
 Hem mekteb-i ehl-i dilim halk olmadan levh ü kalem 

 Sözde nazîr olmaz bana ger olsa âlem bir yana 
 Pür-tumturâk u hoş-edâ ne Hâfız ım ne Muhteşem 

 Hâkânîyim ben Muhteşem yanımda serheng-i haşem 
 Hâfız olur leb-beste dem hâmem edince z îr ü bem 

 Nef'î yeter da'vâyı ko dünyâ ile gavgây ı ko 
 Eflâke istiğnây ı ko hâke yüzün sür lâ-cerem 

 Kaldır elin eyle duâ buldu kas îden intihâ 
 Şimdi duâ etmek sana hem müstehabdır hem ehem 

 Nice kasîde bir kitâb mecmû'a-i pür-intihâb 
 Her nüktesi Faslu'l-Hitâb her beyti bir genc-i hikem 

 Tâ kim cihân ma'mûr ola geh emn ü geh pür-şûr ola 
 Đkbâl ile mesrûr ola ol Husrev-i vâlâ-himem   
  
 (Dîv ân, s.94-97) 

 GAZEL 

 Tûtî-i mu'cize-gûyum ne desem lâf değil 
 Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil 
 
 Ehl-i dildir diyemem s înesi sâf olmayana 
 Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil 
 
 Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım 
 Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil 
 
 Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma'ânî elime 
 Âleme bezl- i güher eylesem it lâf değil 
 
 Levh-i mahfûz-ı sühandir dil-i pâk-i Nef'î 
 Tab'- ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil 
 
 (Dîv ân, s.315) 
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 RÜBÂ î 
 
 Yâ Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla 
 Endîşemi tezvîr ü riyâdan sakla 
 Basdım reh-i vâdî-i rübâîye kadem 
 Ta'n- ı hâr-ı nâdân- ı dü-pâdan sakla 
 
 (Dîv ân, s.351) 

 
 RÜBÂ Î 
 
 Yâ Rab kerem et bendene ihsân eyle 
 Düşvâr olan ahvâlimi âsân eyle 
 Dünyâ hevesinden koma gönlümde eser 
 Đstersem eğer cenneti zindân eyle   
   
 (Dîv ân, s.351) 
  
 MÜFRED 
 
 Urunca şâne gîsû-yı hayâl-i yâre müjgânım 
 Gül-âb-efşân olur yâd-ı ruhuyla çeşm-i giryânım 
 
 (Dîv ân, s.352) 
 
 MÜFRED 
 
 Zulmet-i bahr ile şebden seçemezler rûzu 
 Böyle eyyâm- ı gamın böyle olur nevrûzu 
 
 (Dîv ân, s.354) 
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 NEŞÂTî  
 
 Neşâtî Ahmed Dede, Edirne'de doğdu. Galata Mevleviha-
nesi şeyhi Ağazâde Mehmed Dede'ye intisap etti. Şeyhinin 
ölümünden sonra (1654) gezilere çıktı. 1670'te Edirne'deki 
Muradiye Mevlevihanesi'ne şeyh oldu. 1674'te öldü ve aynı 
mevlevihanenin avlusuna defnedildi. 
 Nâilî ve Nedîm gibi şairler onun ahenkli gazellerine nazire 
ve tahmisler yazmışlar, birçok şair şiirlerini ona beğendirmiş 
olmakla övünmüşlerdir.  
 
 Eserleri : 
 
 1.Divan, 2. Hilye-i Enbiyâ, 3.Şehrengîz-i Edirne, 4.Kavâid-i 
Deriyye, 5.Şerh-i Ba'z-ı Kasâid-i Urfî 
   
 ¥¥¥¥ 
 
 MERSĐYYE LÎ HAZRET- Đ ĐMÂM HÜSEYN 
 
 I 
 
 Akıt hûn-âbe-i çeşmin gelen mâh- ı muharremdir 
 Yine mâh- ı muharrem bâ'is-i endûh- ı âlemdir 
 
 Ciğer-hûn olmamak mümkin mi âlem derd ile şimdi 
 Zamân- ı mâtem- i şeh-zâde-i Zî-şân-ı Ekrem'dir 
 
 Vücûdun pâre pâre eyleyip meh derd-i mâtemle 
 Dağıtmış ebr kendin seb'a- i seyyâre derhemdir 
 
 Güsiste rişte-i işret perîşân hâne-i şâdî 
 Şikeste çeng-i Zühre hâl-i gerdûn cümle pür-gamdır 
 
 Atar bir gün vücûdun hâke seyr et çün şihâb ol da 
 Niçe demdir felek gamla dimâğ-âşüfte sersemdir 
 
 Meğer bülbül çemende mersiye-hân oldu ezhâra 
 Per îşân hâl-i sünbül gonçeler mebhût u ebkemdir 
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 Aceb mi şâh-ı gül pür-dâğ ederse şimdi bûzûsun 
 N'ola hûnîn alem kaldırsa lâle vakt-i mâtemdir 
 
 Gezer gülşende zencîrin sürür mecnûn olup cûlar 
 Benefşe ser-f ikende bâr- ı sad endûh ile hamdır 
 
 Bu bir mâtemdir el-hak kim buna mümkin değil tâkat 
 N'ola olsa derûn- ı gonçe pür-hûnâbe-i hasret 
 
 II 
 
 Çeker çâk eyleyip gül dest-i mâtemle gir îbânı 
 Ciğerler hûn eder bülbüllerin feryâd u efgânı 
 
 Olur pür-nem çemende çeşm- i nergis eşk-i şebnemle 
 Görüp her subh-dem hûnîn-şafak hurşîd-i rahşânı 
 
 Hayâl-i Kerbelâ eyler ki galtân etdiler hâke 
 Dem-âlûde ser-i şeh-zâde-i yektâ-yı zî-şânı 
 
 Dir îğ ol dem şihâbâsâ niçin mahv olmadı bilsem 
 Düşüp hâke sipihrin âfitâbı mâh- ı tâbânı 
 
 Dir îğ ol dem niçin gerdûn girip sad perde-i şerme 
 Yerin milk-i ademde etmeye bir künc-i pinhânî  
 
 Dir îğ ol dem niçin dolâb- ı çarhın akmay ıp kanı 
 Felek soldurdu ol nev-res nihâl-i gülşen-i cânı 
 
 Dir îğ ol dem niçin kan ağlayıp ebr-i siyeh gamla 
 Cihânın olmaya her sengi bir yâkût- ı rummânî 
 
 Dir îğ ol dem niçin sad lücce-i mâtem gelip cûşa 
 Tecâvüz etmeye tûfân-ı girye hadd-i imkânı 
 
 Aceb hâl-i mus îbet bü'l-aceb hayret-fezâ mâtem 
 Revâdır tâ kıyâmet olsa âlem derd ile pür-gam 
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 III 
 

 Ciğerler âteş-i hasretle yansın şu'le-hâr olsun 
 Gönüller derd ile pür dîdeler hem eşk-bâr olsun 
 

 Yine bir mertebe tutsun cihânı nevha-i mâtem 
 Melâik dîde-giryân ehl-i âlem cümle zâr olsun 
 

 Çıkıp dûd- ı ehl-i mâtem evc-i gerdûna 
 Siyehler giysin âlem şâm-ı hasret âşikâr olsun 
 

 Kesip geh na'l-i tâze geh yakıp bir dâğ- ı pür-hasret 
 Felek mâtemgeh-i âlemde dâim dil-f igâr olsun 
 

 Akıts ın dîdeden feryâd ile ebr-i siyeh eşkin 
 Derûnu derd ile mâhın da yansın dâğdâr olsun 
 

 Yıkıls ın sakfı gerdûnun dökülsün dâne-i encüm 
 Dil-i uşşâk-ı şeydâ gibi ol da târümâr olsun 
 

 Atılsın mihr-i âlem-tâb hâke bâm- ı gerdûndan 
 Düşüp rûy-ı zemîne hem çü sâye hâksâr olsun 
 

 Görüp bu mâtemi cûlar da döğsün seng ile cismin 
 Cihânı geşt edip hasretle dâim bî-karâr olsun 
 

 Figân sad âh ile çarh-ı denî-i sif le-perverden 
 Ki ay ırdı cihânı böyle bir pâkîze gevherden 
 

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

 V 
 

 Neşâtî gel yeter feryâdı ko dehri harâb etdin 
 Eritdin zahra-i hurşîdi mâhı dil-kebâb etdin 
 

 Neşâtî gel yeter âteş bırakdın hırmen-i sabra 
 Hırâş-ı cevr ile cân u dili pür-ıztırâb etdin 
 
 Neşâtî gel yeter verdin sipihre havf ile lerze 
 Ciğer-hûn eyledin geh mihre geh mâha itâb etdin 
  
 Neşâtî gel yeter koydun sipihri perde-i şerme 
 Nikâb- ı ebr ile mihri girif târ-ı hicâb etdin 
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 Nedir bu nazm-ı pür-sûzunda âteş-pâre mazmûnlar 
 Dil-i sükkân- ı çarhı cümle hep pür-sûz u tâb etdin 
 
 Nedir bu dîde-i terden akan hûn-âbe-i hasret 
 Çemenzâr-ı gamın seng-i siyâhın la'l-i nâb etdin 
 
 Nedir bu cûş-ı tûfân-hîz-i hasret cism-i zârında 
 Akıtdın lücce-i çeşmin cihân- ı gark-ı âb etdin 
 
 Nedir bu derd ile şîven yeter zabt eyle feryâdın 
 Ki aklı rû-be-râh-ı hayret u sabrı harâb etdin 
 
 Yeter verdin yeter ruhsat beyân-ı hecre hâmûş ol 
 Çekip sahbâ-yı ışkı gel biraz ser-mest ü medhûş ol  
   
 (Dîv ân, s.17-21) 

 
 ¥¥¥¥ 
   
 GAZEL 
 
 Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile 
 Đstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile 
 
 Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdır sensiz 
 Mey-i zehr-âb-ı sitem sâgar- ı gerdânı bile 
 
 Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür 
 Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile 
 
 Sîneden derd ile bir âh edeyim kim dönsün 
 Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile 
  
 Hâr-ı f irkatle Neşâtî-i haz înin vâ hayf 
 Dâmen- i ülfeti çâk oldu girîbânı bile 
 
 (Dîv ân, s.156) 
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 GAZEL 
 

 Şevkız ki dem- i bülbül-i şeydâda nihânız 
 Hûnuz ku dil-i gonçe-i hamrâda nihânız 
 

 Biz cism-i nizâr üzre döküp dâne-i eşki 
 Çün rişte-i cân gevher-i ma'nâda nihânız 
 

 Olsak n'ola bî-nâm u nişân şöhre-i âlem 
 Biz dil gibi bir turfa mu'ammâda nihânız 
 

 Mahrem yine her hâlimize bâd- ı sabâdır 
 Dâim şiken- i zülf-i dil-ârâda nihânız 
 

 Hem gül gibi rengînî- i ma'nâ ile zâhir 
 Hem neş'e gibi hâlet-i sahbâda nihânız 
 

 Geh hâme gibi şekve-tırâz-ı gam- ı aşkız 
 Geh nâle gibi hâme- i şakvâda nihânız 
 

 Etdik o kadar ref’-i ta'ayyün ki Neşâtî 
 Âyîne-i pür-tâb-ı mücellâda nihânız 
 

 (Dîv ân, s.117) 
 

 GAZEL 
 

 Ağyâra uyup kûyunu gavgâ ile geçdik 
 Râz-ı dili bîgâneye ifşâ ile geçdik 
 

 Cûlar gibi gülzâr ı gezip yâd-ı ruhunla 
 Her kûşesini zevk-i temâşâ ile geçdik 
 

 Her hatvede biz der-pes edip vâdî-i aklı 
 Bin merhaleyi Kays-ı sebük-pâ ile geçdik 
 
 Geh saîd-i sâkîye bakıp geh mey-i nâba 
 Tih-i gamı nûr- ı yed-i beyzâ ile geçdik 
 

 Yok tîregî-i gussa Neşâtî dilimizde 
 Şâm-ı kederi meş'al-i sahbâ ile geçdik 
 
 (Dîv ân, s.131) 
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 NĐYÂZÎ-Đ MISRÎ 
 
 Niyâzî-i Mısrî, 1618'de Malatya'da doğdu. Tasavvuf öğreni-
mini Malatya, Diyarbakır, Mardin, Bağdat, Kerbelâ ve Mısır'daki 
şeyhlerden tamamlayarak Đstanbul'a geldi (1646). Sonra 
Anadolu'nun birçok şehirlerini (Bursa, Uşak, Elmalı) dolaştı. 
Halvetî tarikatının Mısriyye şubesini kurarak 1670'te Bursa'da bir 
dergâha şeyh oldu. Dervişlerinin çokluğu ve medrese çevresini 
tedirgin eden konuşmaları yüzünden Rodos'a (1673), daha sonra 
iki kere Limni Adası'na (1691, 1694) sürüldü. Đkinci sürülüşünde 
16 Mart 1694'te Limni'de öldü. 
 Aruzla yazdıklarında, özell ikle Nesîmî ve Fuzûlî; heceyle 
yazdıklarında Yunus Emre etkileri görülen Niyâzî-i Mısrî, öğretici 
şiirleriyle tasavvufî edebiyatın tanınmış şairlerindendir. 
 
 Eserleri : 
 
 1.Dîvân, 2.Mevâidü'l-Đrfân, 3.Kasîde-i Bürde Tesbi'i, 
4.Mecmua-yı Kelimât-ı Kudsiyye-i Hazret-i Mısrî  
 
 ¥¥¥¥ 
 
 GAZEL 

 Kûs-ı rihlet çaldı mevt ammâ henüz cân bî-haber 
 Asker-i a'zâya lerze düşdü sultân bî-haber 
 
 Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düşdü yere 
 Cân yatar gâfil binâsı oldu v îrân bî-haber 
 
 Dil bekâsın Hak fenâsın istedi mülk-i tenin 
 Bir devâsız derde düşdüm âh ki Lokmân bî-haber 
 
 Bir ticâret kılmadım ben nakd- i ömr oldu hebâ 
 Yola geldim lîk göçmüş cümle kârbân bî-haber 
  
 Çün gel oldu yalınız girdim yola tenhâ garîb 
 Dîde giryân sîne biryân akıl hayrân bî-haber 
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 Azığım yok yaz ığım çok yolda dürlü korku var 
 Yolum alırsa n'ola ger dîv ü şeytân bî-haber 
  
 Yol eri yolda gerekdir çağ u çıplak aç u tok 
 Mısrîyâ gel didi sana çünkü cânân bî-haber 
 
 (Dîv ân, s.55) 
 
 GAZEL 
 
 Zât-ı Hak'da mahrem-i irfân olan anlar bizi 
 Đlm-i sırda bahr-ı bî-pâyân olan anlar bizi 
 
 Bu fenâ gülzârına tâlib olanlar anlamaz 
 Vech-i bâkî hüsnüne hayrân olan anlar bizi 
 
 Dünya vü ukbây ı ta'mîr eylemekden geçmişiz 
 Her tarafdan yıkılıp vârân olan anlar bizi 
 
 Biz şol abdâlız bırakdık eğnimizden şalımız 
 Varlığından soyunup üryân olan anlar bizi 
 
 Kahr u lutfu şey'-i vâhid bilmeyen çekdi azâb 
 Ol azâbdan kurtulup sultân olan anlar bizi 
 
 Zâhidâ ayık yürürken anlamazsın sen bizi 
 Cür'a-yı sâfî içip mestân olan anlar bizi 
 
 Ârif in her bir sözünü duymağa insân gerek 
 Bu cihânda sanmanız hayvân olan anlar bizi 
 
 Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bugün 
 Katre nice anlas ın ummân olan anlar bizi 
 
 Halkı koyup Lâ-mekân ilinde menzil tutalı 
 Mısrîyâ şol cânlara cânân olan anlar bizi 
 
 (Dîv ân, s.221) 
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 NURULLAH GENÇ 

 Horasan (Erzurum)da doğdu (1960). Đlkokulu doğduğu 
Tahirhoca Köyü'nde bitirdi (1972). Atatürk Üniversitesi Đktisadi ve 
Đdari Bilimler Fakültesi Đşletme Bölümü’nden mezun oldu (1983). 
Aynı üniversitede doktor, doçent ve profesör oldu. “Tutkular Keder 
Oldu” adlı romanıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 Roman 
Mansiyon Ödülü'nü; “Yağmur” adlı şiiriyle Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın açtığı Na't yarışmasında birincilik ödülünü aldı (1990).  

 Eserleri : 
 

1.Aşk Ölümcül Bir Hüly adır, 2.Aşkım Đsy andır Benim, 3.Başarı 
Bedel Đster, 4.Çiçekler Üşümesin,  5.Denizin Son Martıları, 6.Gül v e Ben,  
7.Hüznün Lalesidir Düny a, 8.Müpteladır Gemiler Benim Denizlerime, 
9.Sensiz Kalan Bu Şehri Yakmay ı Çok Đsterdim, 10.Siy ah Gözlerine Beni 
de Götür, 11.Yağmur, 12.Yanılgı Saatleri, 13.Yönetim El Kitabı, 
14.Yönetim v e Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, 
15.Yürüyelim Seninle Đstanbul’da, 16.Zirv eye Götüren Yol : Yönetim, 
17.Đntizar, 18.Rüv eyda, 19. Yankı ve Hüzün, 20.Yollar Dönüşe Gider, 
21.Tutkular Keder Oldu, 22.Nuy ageva 

 
¥¥¥¥ 
 

 YAĞMUR 
 
 Vareden'in adıyla insanlığa inen Nûr 
 Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından 
 Toprağı kirlerinden ar ındır ır bir Yağmur 
 Kutlu bir zaferdir bu ebâbil dudağından 
 Rahmet vâdilerinden boşanır âb- ı hayat 
 En müstesna doğuşa hâmiledir kâinat 
 
 Yıllardır bozbulanık sular ı yudumladım 
 Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları 
 Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım 
 
 Hasretin alev alev içime bir ân düştü 
 Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü 
 Sonsuzluk çiçekler le donandı yüreğimde 
 Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü 
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 Đht iyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin 
 Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla 
 Mehtâbını düşlerken o mühür sahibinin 
 Sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla 
 Evler in anas ına dikilir yeşil bayrak 
 Yeryüzü avâredir, yapayalnız ve kurak 
 Zaman, ayaklar ımda tükendi adım adım 
 Heyûla, bir ağ gibi ördü rüyalar ımı 
 Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım 
 
 Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü 
 Düşmanlık içimizde; dostluklar yaban düştü 
 Yenilgi, ilmek ilmek düğümlendi tarihe 
 Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü 
 
 Bir güzîde mektuptur, çağlar ın ötesinden 
 Ulaşır int izârın yaldızlı sabahına 
 Yayılır o en büyük muştu, pazartesinden 
 Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına 
 Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin 
 Sükûtu yâr, sevinci duâlar kadar derin 
 
 Çâresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım 
 Bir cezîr yaşadım ki, yaşanmamış, mâzide 
 Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım 
 
 Sensiz, kaldır ımlara nice güzel can düştü 
 Yarılan göğsümüzden umutlar bîcan düştü 
 Yağmur, kaybett ik bütün hazînesini ceddin 
 En son, avucumuzdan inci ve mercan düştü 
 
 Melekler sağnak sağnak gülümser mâveradan 
 Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar 
 Mutluluk nağmeleri işitirler Hıra'dan 
 Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar 
 Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri 
 Paramparça, ateşler şâhının hayalleri 
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 Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım 
 O mücellâ çehreni izleseydim ebedî 
 Sana sır ıls ıklam bir bakış da ben olsaydım 
 
 Sarardı yeşil yaprak; dal koptu; f idan düştü 
 Baykuşa çifte yalı; bülbüle zindan düştü 
 Kâtil sinekler deldi hicâbın perdesini 
 Đstiklâl boşluğunda arılar nâdân düştü 
 
 Dolaşan ben olsaydım Sâve'nin damar ında 
 Tablosunu yapardım y ıkılan her kulenin 
 Ebedî aşka giden esrarlı yollar ında 
 Senden bir kıvılcımın, süreyyâ bir şûlenin 
 Tarasaydım bengisu fışkıran kâkülünü 
 On asır lık ocağın savururdum külünü 
 
 Bazen kendine âş ık deli bir f ırtınaydım 
 Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak 
 Uğrunda kopar ılan bir baş da ben olsaydım 
 
 Sensizlik depremiyle hancı düştü; han düştü 
 Mazluma sürgün evi; zâlime cihan düştü 
 Sana meftûn ve hayran, sana râm olanlara 
 Bir belâ tünelinde ağır imtihan düştü 
 
 Bâdiye yaylasında koklasaydım izini 
 Kefenimi biçseydi Ebvâ'da esen rüzgâr 
 Seninle yıkasaydım acılar dehlîzini 
 Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihâr 
 Üstüne pır ıl pır ıl damladığın bir kaya 
 Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya 
 
 Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryâdım 
 Tereddüt oymak oymak kemirdi gurûrumu 
 Bahîra'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım 
 
 Haritanın en beyaz noktas ına kan düştü 
 Kır ıldı adâletin kılıc ı; kalkan düştü 
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 Mahkûmlar yargılıyor; hâkimler mahkûm şimdi 
 Haklar ın temeline sanki bir volkan düştü 
 
 Firâkınla kavrulur çölde kum taneleri 
 Ahûların içinde sevdan akkor gibidir 
 Erdemin, bereketin doldurur hâneleri 
 Sensiz hayat, toprağın sırtında ur gibidir 
 Şemsiyesi altında yürürsün bulutların 
 Sensiz, yükü zehirdir en güzel imbatların 

 Devlerin esrarını aynalara sorsaydım 
 Çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler 
 Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım 

 Sensiz, tutunduğumuz dallardan y ılan düştü 
 Đlkin karardı yollar; sonra heyelân düştü 
 Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer 
 Sensizlik diyârından püsküllü yalan düştü 

 Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini 
 Yağarsın; taşlar bile yemyeşil f ilizlenir 
 Yıldır ımlar parçalar çirkefin gövdesini 
 Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir 
 Yağmur, birgün kurtulup çağın kundaklar ından 
 Alsam, ölümsüzlüğü billûr dudaklar ından 
 
 Madenî arzuların ardında seyre daldım 
 Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini 
 Senin için görülen bir düş de ben olsaydım 
 
 Şehirler kâbus dolu; köylere duman düştü 
 Tersine döndü her şey sanki; âsüman düştü 
 Kır ık bir kayık kaldı elimizde, hayalî 
 Haz îndir ki, dertleri aşmaya ummân düştü 

 Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır 
 Seni hissetmeyen kalp, kapıs ız zindan olur 
 Sensiz doğrular eğri; beyaz bile karadır 
 Sesinin duymayanlar, girdâbında boğulur 
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 Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenîn 
 Şaşkınlığa açılır gözleri, görmeyenin 

 Saatlerin ardında hep kendimi aradım 
 Bir melâl zincirine takıldı parmaklar ım 
 Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım 
 Sensiz, ufuklarıma yalancı bir tan düştü 
 Sensiz, kıtalar boyu uzayan vatan düştü 
 Bir kölelik ruhuna mahkûm olunca gönül 
 Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü 
 
 Ay gibisin; güneşler parlıyor gözlerinde 
 Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay 
 Her damla bir y ıldız ı süslüyor göklerinde 
 Sümeyrâ'yı ar ıyor her damlada bir saray 
 Tohumlar ve iklimler senindir; mevsim senin 
 Mekânın fırçasında solmayan resim senin 
 
 Yağmur, birgün elimi ellerinde bulsaydım 
 Güzellik şâhikas ı gülümserdi yüzüme 
 Senin visâlinle bir gülmüş de ben olsaydım 
 
 Tavanı çöktü aşkın; duvarlar üryân düştü 
 Toplumun gündemine koyu bir isyân düştü 
 Đnilt iler geliyor doğudan ve batıdan 
 Sensizlikten bozulan dengeye ziyân düştü 

 Islaklığı sanadır âhımın, efgânımın 
 Đçimde hicranınla tutuşuyor nağmeler 
 Sendedir eskimeyen cevheri efkârımın 
 Nazarın ok misâli karanlıklar ı deler 
 Bu değirmen seninle dönüyor; âhenk senin 
 Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin 

 Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım 
 Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar 
 Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım 

 Yağmur, sayrılığıma seninle dermân düştü 
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 Beynimin merkezine ölümsüz fermân düştü 
 Silindi hayalimden bütün efsûnu ömrün 
 Bir dönüm noktas ında aklıma Rahmân düştü 
 
 Nefesinle yeniden çizilecek desenler 
 Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek 
 Aydınlığa nûrunla kavuşacak mahzenler 
 Anneler çocuklara hep seni içirecek 
 Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin 
 Sana mü'mindir semâ; sana muhtâçtır zemîn 
 
 Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım 
 Bâtılı y ıkmak için kuşandığın kılıc ın 
 Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım 
 
 Kardeşler arasına heyhât, sû-i zan düştü 
 Zedelendi sağduyu; körleşen iz'ân düştü 
 Şarkısıyla yaşadık y ıllar yılı bahar ın 
 Đnsanlık bahçemize sensizlik hazân düştü 
 
 Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım 
 Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım 
 Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım 
 Sana sır ıls ıklam bir bakış da ben olsaydım 
 Uğrunda kopar ılan bir baş da ben olsaydım 
 Bahîra'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım 
 Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım 
 Senin için görülen bir düş de ben olsaydım 
 Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım 
 Senin visâlinle bir gülmüş de ben olsaydım 
 Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım  
 Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım 
 Bâtılı y ıkmak için kuşandığın kılıc ın 
 Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım 
 
 (Günümüz Dilinden Hz.Pey gamber'e Naatlar, s.1-6)  
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ORHAN SEYFĐ ORHON 
 
Đstanbul’da doğdu (1890). Mercan Đdadisi (1909) ve Đstanbul 

Hukuk Fakültesi’ni (1914) bitirdi. Kısa bir süre Meclis-i Mebusan 
Kalemi’nde memurluk yaptıktan sonra gazetecilik hayatına 
atılarak Akbaba (1919), Papağan (1924), Güneş (1926), Edebiyat 
Gazetesi (1932), Ayda Bir (1935), Çınaraltı (1941) gibi mizah ve 
edebiyat dergilerini çıkardı. Đstanbul Erkek Lisesi edebiyat 
öğretmeni (1941-1944) iken görevine son verilince politikaya 
atıldı. CHP’den Zonguldak (1946-1950), AP’den de Đstanbul 
(1965-1969) milletvekili oldu. Mill iyet, Tasvir-i Efkâr, Cumhuriyet, 
Ulus, Zafer, Havadis ve Son Havadis gazetelerinde fıkra yazarlığı 
yaptı. 22 Ağustos 1972’de vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 
medfundur. 

Hecenin beş şairinden biri olan Orhan Seyfi, temiz, duru bir 
Türkçe ile yazdığı ince ve içli şiirleriyle tanınmıştır.     

 
Eserleri : 
 
Şiir : 1.Fırtına ve Kar (1919), 2.Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi 

(1919), 3.Gönülden Sesler (1922), 4. O Beyaz Bir Kuştu (1941), 
5.Kervan (1964), 6.Hicviyeler (1951, Kervan’la birlikte), 7.Şiirler 
(1970) 

Hikâye : 1.Asri Kerem (1942), 2.Düğün Gecesi (1957) 
Roman : Çocuk Adam (1941) 
Makale-Fıkra : 1.Fiskeler (1922), 2.Dün-Bugün-Yarın 

(1943), 3.Kulaktan Kulağa (1943) 
Monografi : 1.Abdülhak Hamid (1937), 2.Mehmed Âkif 

(1937), 3.Yahya Kemâl (1937), 4.Ziya Gökalp (1937)  

 
¥¥¥¥ 
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VEDÂ 
 
Hani o, bırakıp giderken seni; 
Bu öksüz tavrını takmayacaktın? 
Alnına koyarken vedâ bûsemi, 
Yüzüme bir türlü bakmayacaktın? 
 
Hani ey gözlerim, bu son vedâ da, 
Yolunu kaybeden yolcunun dağda, 
Birini çağırmak için imdâda, 
Yaktığı ateşi yakmayacaktın. 
 
Gelse de en ac ı sözler dilime, 
Uçacak sanırdım birkaç kelime… 
Bir alev halinde düştün elime, 
Hani ey gözyaşım, akmayacaktın? 
 
(Türk Şiiri Antolojisi-I, s.155-156) 
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ORHAN ŞAĐK GÖKYAY 
 
Đnebolu'da doğdu (1902). Ankara Öğretmen Okulu'nu bitirdi 

(1922). Beş yıl öğretmenlikten sonra yüksek öğrenimini Đstanbul 
Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 
tamamladı (1930). Birçok lisedeki görevlerinden ve Đngiltere'de 
(1951-1954) öğrenci müfettişliğinden sonra atandığı Đstanbul 
Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliğini sona erdirdi (1969).  

 
Eserleri :  
 
1.Dedem Korkut'un Kitabı, 2.Kâtip Çelebi, 3.Mercimek 

Ahmet (Kabusnâme), 4.Hannâme,  5.Ferah Cerbe Fetihnâmesi, 
6.Risâle-i Mi’mariyye , 7.Destursuz Bağa Girenler  

 
¥¥¥¥ 
   
BU VATAN KĐMĐN? 
 
Bu vatan, toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır, 
Bir tarih boyunca onun uğrunda 
Kendini tarihe verenler indir... 
 
Tutuşup kül olan ocaklarından, 
Şahlanıp kan akan ırmaklar ından, 
Hudutlarda gazâ bayraklar ından 
Alnına ış ıklar vuranlarındır... 
 
Ardına bakmadan yollara düşen, 
Şimşek olup çakan, sel olup coşan, 
Huduttan hududa yol bulup koşan, 
Cepheden cepheyi soranlar ındır... 
 
Đleri atılıp sellercesine, 
Göğsünden vurulup tam ercesine, 
Bir gül bahçesine girercesine 
Şu kara toprağa girenlerindir... 
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Tarihin dilinden düşmez bu destan, 
Nehirler gazidir, dağlar kahraman, 
Her taş ı bir yakut olan bu vatan 
Can verme sırr ına erenlerindir... 
 
Gökyay'ım ne desen ziyade değil, 
Bu sevgi bir kuru ifade değil, 
Sencileyin hasmı rüyada değil, 
Topun namlusundan görenlerindir... 
 
(Bu Vatan Kimin?, s.11-12) 
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 ORHAN VELĐ KANIK 
 
 Orhan Veli KANIK, 1914'te Đstanbul'da doğdu. Đstanbul’da 
başladığı orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Lise sıralarında 
Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le tanışıp arkadaş oldu. Đstanbul'a 
gelerek Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdiyse de, bir süre 
sonra öğrenimini yarım bıraktı. 1936'da Ankara'ya döndü ve 
askere gidene kadar PTT Genel Müdürlüğü'nde memurluk yaptı. 
Yedek subaylığını tamamlayınca, iki yıl kadar, yine Ankara'da, 
Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalıştı. 1947'de, bu 
kurumda "antidemokratik bir hava" esmeye başladığını söyleyerek 
istifa etti. 1 Ocak 1949'da yayımlamaya başladığı , on beş günde 
bir çıkan, iki sayfalık "Yaprak" dergisini 15 Haziran 1950'ye kadar 
yirmi sekiz sayı sürdürdü. Dergiyi çıkarama-yacağını anlayınca 
Ankara'dan ayrılıp Đstanbul'a gitti. Yine o yılın kasım ayı içinde, bir 
haftalığına geldiği Ankara'da, bir gece, yolda, tamirat için kazılmış 
bir çukura düşerek ayağından yaralandı. Đstanbul'a döndükten bir 
iki gün sonra bir arkadaşının evindeyken birdenbire fenalaşarak 
kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesi'nde, 14 Kasım 1950'de, beyin 
kanamasından öldü. Rumelihisarı Mezarlığı'nda medfundur. 
 Şiiri bir takım kalıp ve klişelerden, şairanelikten, yıpranmış 
benzetmelerden çıkararak daha kısa, daha basit bir şekle soktu. 
Yalın bir halk dili kullandı. Gündelik sözlerle yergi ve espriden 
faydalanarak gündelik yaşantılar üzerine yazdı.  
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Garip (1945), 2.Vazgeçemediğim (1945), 3.Destan 
Gibi (1946), 4.Yenisi (1947), 5.Karşı (1949) 
 Düz Yazı : 1.Nesir Yazıları (1953, Denize Doğru 1970) 
 Masal : La Fontaine'nin Masalları (2 cilt, 1943) 
 Hikâye : Nasrettin Hoca Hikâyeleri (1949) 
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 ANLATAMIYORUM 
     (moro romantico) 

 Ağlasam sesimi duyar mısınız, 
 Mısralar ımda; 
 Dokunabilir misiniz, 
 Gözyaşlarıma, ellerinizle? 
 Bilmezdim şarkılar ın bu kadar güzel, 
 Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu 
 Bu derde düşmezden önce. 
 
 Bir yer var, biliyorum; 
 Her şeyi söylemek mümkün; 
 Epiyce yaklaşmış ım, duyuyorum; 
 Anlatamıyorum.  
 
 (Bütün Şiirleri, s.55) 
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 OSMAN HULÛSÎ ATEŞ 

 Osman Hulûsî Efendi, 1914'te Malatya'nın Dârende ilçesinde 
doğdu. Kur'ân-ı Kerîm dersini babası Hasan Feyzi Efendi'den 
alarak tahsil hayatına başladı. Şeyhli Mahallesi Câmii Medrese-
si'nde ve Dutluk Sibyan Mektebi'nde öğrenim gördü. 1929'da 
Cumhuriyet Đlkokulu'nu bitirdi. Küçük yaşta Nakşî şeyhlerinden 
Sivaslı Đhramcızâde Đsmail Hakkı Efendi'ye intisap etti. 1945-1987 
yılları arasında Şeyh Hamîd-i Velî Câmii'nin imamlığını yaptı. 
Osman Hulûsî Efendi, Hamîd-i Velî'den dolayı Nakşibendî Tarîkatı' 
nın Halvetiyye koluna; Sivaslı Đhramcızâde Đsmail Hakkı Efendi'den 
dolayı Hâlidiyye koluna mensuptur. 1969-1990 yıllarında Nakşiben-
diyye Tarîkatı şeyhliğini deruhde etti. 14 Haziran 1990'da vefat etti. 
Şeyh Hamîd-i Velî Câmii haziresinde medfundur. 
 Osman Hulûsî Ateş, Hoca Ahmed Yesevî ile başlayan 
Tasavvufî Türk Edebiyatı'nın 20. yüzyıldaki temsilcilerinden biridir. 
 
 Eserleri : 
 
 1.Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî (1986), 2.Mektûbât (1996), 
3.Hutbeler (150 hutbe) 
  
 GAZEL 
 
 Mücrim günâhkâr ım şehâ yâ Rabbenã vağfirlenâ 
 Đhsânı kıl eyle atâ yâ Rabbenâ vağfirlenâ 
 
 Sensin bizim ilâhımız iki cihân penâhımız 
 Artdı cürm ü günâhımız yâ Rabbenâ vağfirlenâ 
 
 Ayıpların Settâr'ıs ın mücrimlerin Gaffâr'ısın 
 Âlemlerin hünkâr ısın yâ Rabbenâ vağfirlenâ 
 
 Arz u semâ ins ü melek tuyûr u hûş suda semek 
 Senden dilerler hep dilek yâ Rabbenâ vağfirlenâ 
 
 Bakma şâhım noksânıma cürmü büyük isyânıma 
 Verme halel îmânıma yâ Rabbenâ vağfirlenâ 
 
 Hulûsî bâbında gedâ ihsânını ister şehâ 
 Sensin kerem-kân-ı sehâ yâ Rabbenâ vağfirlenâ 

 (Dîv ân-ı Hulûsî-i Dârendevî-I, s.6) 
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 GAZEL 

 Nideydim âlemi âlemde hayrânın olaydım yâr 
 Nideydim âdemi âdemde kurbânın olaydım yâr 
 
 Nideydim hûr u gılmânı nideydim bâğ-ı Rıdvân'ı 
 Nideydim başka seyrânı sana seyrân olaydım yâr 
 
 Nideydim devlet-i câhı nideydim izzet-i şâhı 
 Nideydim mihr ile mâhı sana mihmân olaydım yâr 
 
 Nideydim yâr u ağyârı nideydim bülbül- i zârı 
 Nideydim gül ü gülzâr ı sana giryân olaydım yâr 
 
 Nideydim yârın olsaydım nideydim varın olsaydım 
 Nideydim zârın olsaydım sana nâlân olaydım yâr 

 Nideydim zülfü leylâyı nideydim çeşmi şehlâyı 
 Nideydim başka sevdâyı sana sûzân olaydım yâr 
 
 Nideydim şânına lâyık Hulûsi'n olmasa âş ık 
 Nideydim olmayı ay ık sana mestân olaydım yâr 

 (Dîv ân-ı Hulûsî-i Dârendevî-I, s.45-46) 
 
 MISRA 

 Şu gözler kim kör olmuş bakışda yârı görmezler 
 
 (Dîv ân-ı Hulûsî-i Dârendevî-II, s.60) 
 
 MISRA 

 Sevdiğin muhabbetiyle dolunca gama yer kalmaz 

 (Dîv ân-ı Hulûsî-i Dârendevî-II, s.61) 
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PĐR SULTAN ABDAL 

Osmanlı sultanı Kanuni Süleyman ve Đran hükümdarı Şah 
Đsmail 'in oğlu Şah Tahmasb zamanını (1534-1575) görmüştür. 
Alevîdir. Şiirlerinden, kızılbaş zümreler tarafından çıkarılan bir 
isyan hareketine katıldığı anlaşılmaktadır. Menkıbeye göre Hızır 
Paşa adlı biri tarafından Sivas'ta asılmıştır. Şii-Alevî zümrelerin en 
kuvvetli şairlerinden biridir.  

NEFES 

Güzel âşık cevrimizi  
Çekemezsin demedim mi 
Bu bir r ıza lokmasıdır 
Yiyemezsin demedim mi 

Yemiyenler kalır naçar 
Gözlerinden kanlar saçar 
Bu bir demdir gelir geçer 
Duyamazsın demedim mi 

Aşıklar kara bahtl'olur 
Hakk'ın katında kutl'olur 
Muhabbet baldan tatl'olur 
Duyamazsın demedim mi 

Bu dervişlik bir dilektir 
Bilene büyük devlett ir 
Yensiz yakasız gömlektir 
Giyemezsin demedim mi 

Çıkalım meydan yerine 
Erelim Ali sırrına 
Can u baş Hak yoluna 
Koyamazsın demedim mi 

Pir Sultan Abdal Şah'ımız 
Hakk'a ulaş ır râhımız 
On iki imam katar ımız 
Duyamazsın demedim mi 

(Türk Halk Şiiri, s.157-158)  
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RIDVAN CANIM 
 
Edirne’de doğdu (1955). Đlk ve orta öğrenimini Edirne’de 

tamamladı. 1979’da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1980-1985 yılları 
arasında Erzurum/Tortum Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni olarak görev yaptı. 1987’de „Türk Edebiyatında 
Sâkînâmeler“ adlı çalışma ile Yüksek Lisans öğrenimini 
tamamladı. 1992’de Latîfî’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ adlı eseri 
üzerinde yapmış olduğu inceleme ve tenkidli metin çalışması i le 
doktor oldu. Halen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev 
yapmaktadır. 

Seyahat izlenimlerini anlattığı Şehir ve Đnsan adlı eseri, 
1988’de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından „Gezi“ dalında ödül 
aldı.      

Eserleri : 
 
Şiir  1.Yağmur Şarkıları (1999), 2.Suların Ötesi (2003) 
 
Araştırma, Derleme : 1.Hamâmîzâde Đhsan Bey-Hayatı-

Eserleri ve Divanı (Doç.Dr.Mustafa ĐSEN ile birlikte,1989), 2.Talim 
ve Terbiyede Đnkılap-Đ.Hakkı Baltacıoğlu (Yrd.Doç.Dr.Remzi 
Y.KINCAL ile birlikte, 1995), 3.Değişen Dünya ve Öğretmen 
(Yrd.Doç.Dr.Remzi Y.KINCAL ile birlikte, 1993), 4.Bosna, Ah 
Bosna (1993), 5.Başlangıcından Günümüze Edirne Şairleri 
(1995), 6.Edebiyat Dersleri I-II (Dr.H.Ali KASIR ile birlikte, 1996), 
7.Mehmed Akif ve Đstiklâl Marşı (Dr.Etem ÇALIK ile birlikte, 1995), 
8.Şehir ve Đnsan (1998), 9.Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve 
Đşretnâme (1998), 10.Latîfî. Tezkiretü’ş-Şuarâ ve Tabsıratü’n-
Nuzamâ. Đnceleme-Metin (2000), 11.Mostar’dan Tifl is’e. Gezi 
Notları (2002), 12.Çarşamba Yazıları (2002), 13.Şiirin 
Kanatlarında Đstanbul (2003) 
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SULARIN ÖTESĐ 
 
Bir yanı Mecnun’dur kıy ılarımın 
bir yanı Leylâ 
yokluğundur yankılanan sular ın ötesinde 
her gece 
her gece dokuz yerimden vururlar beni yâr 
kanatlanmış atlar gibi geçerim 
rüyalarından… 
 
Hesaba çekilir im geceler boyu sonra 
gözlerinin karasından 
bilmezler dâra çekildiğimi saçlarında bin kez 
sonra kenâra çekildiğimi 
bilmezler 
esmer bir ateş var içinde ey ölü nedir bu derler 
leylâ derim, gözlerin diyemem 
diyemem…  
 
Sular ın ötesinde bir esmer gül açar akşamları 
adı leylâ, rengi leylâ, kokusu leylâ 
o yüzden siyahlar giyinirim hep ben 
saçlarımı o yüzden tarayamam 
siyaha mübtelâ oluşum ondandır 
ondandır dalgın dalgın bakış ım sulara 
bilmez misin 
semâya bakıp bakıp ağlay ışım 
ondandır… 
 
(Suların Ötesi, s.6-8) 
 
SEN GĐDELĐ 
 
Aşk derdiyle bil ki hâllerim per îşân oldu sen gideli 
Ayrılık acıs ıyla yüreğim, kan-revân oldu sen gideli 
 
Gül yüzünden ben, güller toplamışken şu âlemde 
Nice günler var ki gülistânım v îrân oldu sen gideli 
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Gönül bu derdi çekmekten âciz, sen zulümden yorgun 
Bak ki bu yaraya hangi ilâç derman oldu sen gideli 
 
Şimden geri sensiz baharlarım yaz, hazânım kıştır yâr 
Her gelen gün bana hasret dolu zindân oldu sen gideli 
 
Gözlerinden gül devşirirken seher vakitlerinde ben 
Âh gönül yurdum dikenlerle perîşân oldu sen gideli 
 
Dinle ve duy feryâdımı ey gül, bu son bahârımdır 
Gönül bir bülbül, evim külbe-i ahzân oldu sen gideli 
 
Âhımdan karardı geceler, söndü semâda yıldızlar 
Uçtu gözlerimden hayâlin, nice devrân oldu sen gideli 
 
Bilirim ey cân, ölsem de kurtuluş yok bu dert elinden 
Âh, dünyâda delilik bana nâm u nişân oldu sen gideli 
 
(Suların Ötesi, s.6-8) 
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RIZA TEVFĐK 
 
Filozof şair olarak bilinen Rıza Tevfik, 1869’da Edirne’de 

doğdu. Olaylarla dolu geçen çocukluk ve öğrenim yıllarından 
sonra Tıbbiye’yi bitirdi (1897). Hareketli bir siyaset hayatı yaşadı. 
Maarif Nâzırı (1918), Şûrâ-yı Devlet Reisi (1919) oldu. Sevr 
Andlaşmasını imzalayan delegeler arasında yer aldı (1920). “Yüz 
ellil ikler”le birlikte yurdu terk etmek zorunda kaldı (1922). Yirmi 
yıllık sürgün hayatının çoğunu Ürdün’de geçirdi. 1934’te 
Cunya(Lübnan)’ya yerleşti. 1943’te af kanunundan birkaç yıl 
sonra yurda döndü. 31 Aralık 1949’da Đstanbul’da öldü. 
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda medfundur. 

 
Servet-i Fünun’cuların çağdaşı olduğu, başlangıçta 

Abdülhak Hâmid ve Tevfik Fikret etkisinde aruz şiirleri de yazdığı 
halde, o topluluğa girmeyen, saz ve tekke şiiri geleneğinden 
faydalanarak duygulu ve içten koşma, nefes ve divanlar yazan 
Rıza Tevfik, Mehmet Emin’deki lirizm ve âhenk eksikliğini 
kapatarak şiiri ile aydınlar arasında bir köprü oldu.     

 
Eserleri 
 
1.Textes Houroûfis (Clément Huart'la birlikte Fransızca, 

Leyden 1909), 2.Felsefe Dersleri (1914), 3.Mufassal Kamus-ı 
Felsefe (2 cilt, 1914, 1919), 4.Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı 
Felsefiyesi (1918), 5.Rubâiyyât-ı Ömer Hayyam (Hüseyin 
Dâniş'le, 1922), 6.Serâb-ı Ömrüm (1934), 7.Tevfik Fikret (1945), 
8.Ömer Hayyam ve Rübaileri (1945) 

 
¥¥¥¥ 
 
ŞÂM- I GARĐBAN  
  
    -Sevgili oğlum Ahmet Nazif 'e- 
  
Bir akşam kır larda kaldım âvâre, 
Per îlerle her yer meskûndur sandım. 
Hayretle baktıkça o vahşetzâre, 
Esrhar-ı hüsn ile meşhûndur sandım. 
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Yürürken benimle, dağ taş yürürdü, 
Her ağaç peşinde gölge sürürdü; 
Đnandım ki beni her şey görürdü 
Huzûrumla âlem memnûndur sandım. 
 

Ezelden beridir o hücrâ yere 
Ninniler söylermiş bir serin dere; 
Sırr ını bana da açtı meşcere 
Gençliğim orada medfûndur sandım. 
 

Çamlar kanat germiş bir hümâ gibi! 
Çay ırlar, mükevkeb bir semha gibi!. 
Çiçekler acâyip, muammâ gibi!. 
Ne gördümse şaştım, efsûndur sandım. 
 

Sevdâlar demiydi: bülbül çilerdi, 
Servistân içinden bir ses gülerdi, 
Çiçekler kuşlardan bûse dilerdi, 
Kâinat aşk ile mecnûndur sandım. 
 
Senenin son bahar faslı gibiydi; 
Toprak, bulut, yaprak paslı gibiydi; 
Serviler kararmış yaslı gibiydi, 
Düşünen kayalar mahzûndur sandım. 
 
Mağr ibi yakmıştı f irkat ateşi; 
Yuvaya dönmüştü her kuşun eşi, 
Dağlara yaslanıp yatan güneşi, 
Yaralı hastadır, yorgundur sandım. 
 
Nûş ettim güneşin akan rengini, 
Rûhumu -hazz ile- yakan rengini; 
Ufukta görünce o kan rengini 
Felekler ben gibi dil-hûndur sandım. 
 
Sıra dağlar mordu, sular kırmız ı, 
Sular ı beklerdi bir peri kızı; 
Alnından öperken akşam yıldızı 
Yeşil gözlerine meftûndur sandım. 
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Su kenarlarında lâleler vardı, 
Göllerde âteşîn hâleler vardı; 
Uzaktan akseden nâleler vardı 
Bir âhû kalbinden vurgundur sandım. 
 
Reng-i hüsn emerdi ay, ülker, çemen, 
Günün -can çekişen- solgun lebinden, 
O gece her şeyi penbe gördüm ben 
O yerin mehtâbı gülgûndur sandım.   
 
(Rıza Tevf ik, s.35-37) 
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 SEYYĐD AHMET KAYA 
 
 Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde doğdu (1966). 1988'den 
itibaren Harran Dergisi 'nin Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Yazgı 
Dergisi 'nin Yayın Kurulu üyesidir. Hâlen, Şanlıurfa Belediyesi'nde 
çalışmaktadır. 
 
 Eserleri : 
 
 1.Ölümü Seven Đbrahim Bey (Şiir, 1991), 2.Urfa Şairleri/ 
Cumhuriyet Dönemi (1998) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 ĐBRAHĐM BEY'ĐN GÜNCESĐNDEN NOTLAR- II 
 
 Söz durmuyor dört duvar arasında 
 çekler karşılıks ız çıkıyor 
 umut dağıtıyor piyangocular durmadan 
 sokak köşelerinden bakıyorum 
 parklara ve gökyüzüne 
 ardımda maliye polisler i 
 ellerinde bana çevrili 
 kalem, makbuz, suç bildiriler i 
 vesaire... 
 
 Đdamlık bir suçluyum 
 halkın gözünde 
 adi bir kaçakçı 
 oysa ben aklımı kaçır ıyorum 
 kalabalıklardan, yalnızlıklardan, saz şölenlerinden 
 hergün ölüyorum, ölüyorum 
 çocuklar ölüyor çünkü gözlerimin önünde. 
 
 (Ölümü Sev en Đbrahim Bey, s.39) 
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 SEYYĐD NESÎMÎ 
 
 Muhtemelen 1339-1344 yılları arasında Bağdat'ın Nesîm 
nâhiyesinde doğdu. Asıl adı Đmâdeddîn'dir. Hayatının i lk dönemleri 
hakkında bilgi yoktur. Nesîmî, Hurûfîlik tarikatını kuran ve 
Şirvan'da idam edilen (1393) Fazlullâh Hurûfî'nin halifesidir. Şiir 
ve fikirlerinin Şeriat'a aykırı görülmesi yüzünden Halep'te 
muhtemelen 1418'de derisi yüzülerek öldürüldü. 
 Anadolu Hurûfîliğinin yayılmasında şiirlerinin büyük etkisi 
olmuştur. Acıklı ölümünden sonra kişiliği etrafında menkıbeler 
oluşan Nesîmî, şiirlerinde zamanına göre çok düzgün ve âhenkli 
bir dil kullandı. Đnançlarındaki kuvvet ve samimilikten doğan 
pervasız bir eda, gür bir lirizm ile yazdı. Azerbaycan Türkçesiyle 
yazmasına rağmen o da Fuzûlî gibi bütün Türklüğün malı oldu. 
Yüzyıllar boyu yalnız derviş şairler arasında değil, klasik şairlerce 
de okundu, taklit edildi, şiirlerine nazireler yazıldı.  
 
 Eserleri : 
 
 1.Dîvân, 2.Farsça Dîvân   
 
 ¥¥¥¥ 
 
 GAZEL 
 
 Gel gel ki senden ayrı müştâka cân gerekmez 
 Müştâka sensiz ey cân cihân gerekmez 
 
 Gülzâr u serve gönlüm meyl eylemez meğer kim 
 Kaddinden ayrı ana serv-i revân gerekmez 
 
 Çün hâs ıl oldu vaslın ey cân bana cihânda 
 Oldum visâle kâni' kevn ü mekân gerekmez 
 
 Yüz türlü va'de verdin birisi olmadı hîç 
 Gerçek yârın dilinde bunca yalan gerekmez 
 
 Gördüm seni gümânsız her dil-berin yüzünde 
 Hakku'l-yakîn bilene zann u gümân gerekmez 
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 Müşkîn saçına anın verdim cihân u cânı 
 Assıya uğrayana kılca ziyân gerekmez 
 
 Kaşınla kirpiğin çün sayd eyledi cihânı 
 Sayyâd elinde ayruk tîr ü kemân gerekmez 
 
 Şîr în lebin meyinden çün esridi Nesîmî 
 Fâş oldu s ırr-ı pinhân şerh u beyân gerekmez 
 
 (Dîv ân, s.183) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 GAZEL 
 
 Ey cemâlin sırr-ı sübhânellezî esrâ imiş 
 Abduhû leylen tapındır Mescid-i Aksâ imiş 
 
 Sözlerinin her birisi nefha-i Rûhu'l-Kudüs 
 Leblerinde ma'nî-i yuhyi'l-mevtâ imiş 
 
 Tal'atın nûr-ı tecellî ve'd-duhânın mazhar ı 
 Kâbe kavseyn oldu kaşın zülfün ev ednâ imiş 
 
 Alnına yazmış Hudâ innâ fetahnâ sûresin 
 Kâf ve'l-Kur'ân yüzündür Sidre-i A'lâ imiş 
 
 Ârızınla iki kaş ın lâ-yezâlî görünür 
 Ma'nî- i Seb'a'l-Mesânî alleme'l-esmâ imiş 
 
 Eşiğin âş ıklara Beytü'l-Harâm'ın Merve'si 
 Ka'be yüzün oldu zülfün urvetü'l-vüskâ imiş 
 
 Ey Mes îhî çünkü gönlün vahdetin deryâsıdır 
 Yeddi deniz kubbesine mevc uran deryâ imiş 
 
 (Dîv ân, s.202) 
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 GAZEL 
 
 Cânımı yandırdı şevkın ey nigârım kandasın 
 Gözlerim nûru iki âlemde yârım kandas ın 
 
 Bağrımı kan eyledi ac ı f irâkın gel iriş 
 Ey lebin vaslı şarâb-ı hoş-güvârım kandas ın 
 
 Firkatın hâr ı beni gör kim ne mecrûh eyledi 
 Ey gözü nergis habîb-i gül-izâr ım kandasın 
 
 Sabrımı yağmaladı şevkın karârım kalmadı 
 Ey benim ârâmım ey sabr u karâr ım kandasın 
 
 Eyledi aşkın beni kalkan melâmet tîr ine 
 Ey gözü kaş ı bölüklü şehr-i yârım kandas ın 
 
 Tâ yüzün şem'inden ırak olmuşum pervâne tek 
 Yanarım leyl ü nehâr ey nûr-ı nâr ım kandas ın 
 
 Katı müştâk olmuşum zülf ü izârın bûyuna 
 Ey yüzü gülşen saçı müşk-i Tatar ım kandas ın 
 
 Senden ayrı gönlümün yoktur vefâlı yârı dost 
 Ey vefâsız hüsn-i kâmil yâr-ı gâr ım kandasın 
 
 Deldi hicrânın oku aşkında yanan bağr ımı 
 Sûret ü ma'nîde ey çâbük-süvârım kandas ın 
 
 Âşıkın cennât-ı Adni çün cemâlin vaslıdır 
 Ey şarâb-ı Kevserim gitmez humâr ım kandas ın 
 
 Bâd ilen gönder saçın bûyun bana her subh-dem 
 Gel ki yandım geçti hadden intizâr ım kandas ın 
 
 Yâr için her kûşede bin dîv olur düşman bana 
 Ey sevâd-ı a'zam u muhkem hisârım kandasın 
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 Zülfüne vermiş ezelde Hak emânet s ırrını 
 Ey emânet-dâr emîn-i Kirdigâr'ım kandas ın 
 
 Çün Nes îmî'dir bugün eyyâm- ı aşkın Husrev'i 
 Ey şeker-leb yâr-ı Şîrîn rûzigârım kandas ın 
 
 (Dîv ân, s.268-269) 
 
 TUYUĞ 

 Hak Te'âlâ'nın kelâmıdır yüzün 
 Cennet'in Dârü's-Selâm'ıdır yüzün 
 Âyet-i Seb'a'l-Mesânî'dir yüzün 
 Bâğ-ı Cennet ergavânıdır yüzün 
 
 (Dîv ân, s.408) 
 
 TUYUĞ 
 
 Sûret-i Hak'tan işâretdir yüzün 
 Ehl-i tevhîde beşâretdir yüzün 
 Hacc u ihrâm u ziyâretdir yüzün 
 Cümle eşyâdan ibâretdir yüzün 
 
 (Dîv ân, s.408) 
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 SEYYĐD VESÎM EFENDĐ 
 

 Hayatı hakkında yeterli bilgiler olmadığı için bâzan diğer 
Vesîm'lerle karıştırılan bir şahsiyettir. Seyyid Vesîm, Sultan 
III.Ahmed ve I.Mahmud devirlerinde (1703-1754) yaşamış Mevlevî 
bir şairdir. Sâlim Efendi'ye göre, Ahmed Vesim, Üsküp'lü olup 
Enderun şairlerindendir. Şâfi 'î-zâde diye tanınmıştır.       

 
 GAZEL 
 
 O mihrin rûz u şeb hüsn-i edâsı artar eksilmez 
 Ki bedr oldukça meh elbet ziyâsı artar eksilmez 
 
 Nice leb-teşne-i sahbâ-yı la' lin olmayam sâkî 
 Dilin âb-ı bekâya iştihâsı artar eksilmez 
 
 Ko gelsin o hat-ı behcet-fezâ-yı bâğ-ı ruhsâr ın 
 Bahâr olsa çemenzârın safâsı artar eksilmez 

 
Metâ'-ı vuslatın oldum yine cândan har îdâr ı 
O Yûsuf-tal'atın zîrâ bahâs ı artar eksilmez 
 
N'ola şevk-i lebinle dîdeden eşkim revân olsa 
Bu çeşmesâr-ı aşkın mâ-cerâsı artar eksilmez 
 
N'ola bisyâr ise kûyunda feryâd-ı cefâ-keşân 
Bu gülzâr içre bülbüller nevâsı artar eksilmez 
 
Sakın bûy- ı vefâ olmaz Vesîmâ lâle-ruhlarda 
Büt-i nev-reslerin cevr ü cefâsı artar eksilmez  
 
(Seyyid Vesîm Dîvânı, s.78) 
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GAZEL 
 

Hırmen-i cân u dile âteş-feşândır hüsn ü aşk 
Âfet-i akl- ı Felâtûn- ı zamândır hüsn ü aşk 
 
Bu gül-i neşküfte ol bir bülbül-i âşüftedir 
Revnak-efzâ-yı gülistân- ı cihândır hüsn ü aşk 
 
Biri mihr ü biri mehdir devr ider leyl ü nehâr 
Pertev-endâz-ı dil-i bâğ-ı cinândır hüsn ü aşk 
 
Yâ hümâ-yı evc-pervâz u ye ankâdır müdâm 
Âşiyân-perdâz-ı şâh-ı lâ-mekândır hüsn ü aşk 
 
Hem kemâl-i nâz hem fart-ı niyâz-ı vâzıla 
Cilve eyler iki tâze nev-cevândır hüsn ü aşk  
 
.......................... .................. .................. ............. 
Tâ ezelden birbiriyle tev'emândır hüsn ü aşk 
 
Dîde vü çeşm-i hakîkat-bîn gerek idrâk ide 
Nükte-i ser-beste-i genc-i nihândır hüsn ü aşk 
 
Đllet-i gâ'iyyesidir cümle eşyânın Vesîm 
Bâ'is-i îcâdî-i kevn ü mekândır hüsn ü aşk 
 
(Seyyid Vesîm Dîvânı, s.90) 
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SEZAĐ KARAKOÇ  
 
Sezai KARAKOÇ, 1933'te Ergani'de doğdu. Đlk öğrenimini 

Ergani'de, orta öğrenimini Maraş Ortaokulu ve Gaziantep 
Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ni bitirdi (1954). Maliye Bakanlığı Mülkiye Müfettişi 
Muavini (1956-1959), Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Kontrolör 
(1959-1965) olarak çalıştı. Daha sonra resmî görevinden ayrıldı. 
Yeni Đstanbul ve Sabah gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. Şiir 
Sanatı adında iki sayıda kalmış (1955) bir dergiden sonra 
1960'tan itibaren Diril iş dergisini çıkardı. 1971-1974 yıllarında 
tekrar Maliye Bakanlığı'nda görev yaptı. 1975'te Diri liş Yayınevi'ni 
kurarak dergisiyle birlikte kitaplarını yayımladı. Hikâyeler kitabıyla 
1982'de Türkiye Yazarlar Birl iği 'nin Hikâye Ödülü'nü kazandı. Yine 
1988'de Türkiye Yazarlar Birliği 'nin Üstün Hizmet Ödülü'nü aldı. 
Kendisinin kurduğu Diri liş Partisi (DĐRĐP)nin Genel Başkanlığını 
yaptı. 

Sezai Karakoç, günümüz şiirinde, Đslâmî düşünceyi modern 
şiirdeki gerçeküstücülükle kaynaştıran, mistisizmden, Đslâm 
kültüründen yararlanan, çarpıcı benzetme ve imgelerle 
denenmemiş sentezlere ulaşan bağımsız sayfalar açtı.   

  
Eserleri : 

Şiir : 1.Şiirler I (Hızırla Kırk Saat), 2.Şiirler II (Taha'nın Kitabı 
/ Gül Muştusu), 3.Şiirler III (Körfez / Şahdamar / Sesler), 4.Şiirler 
IV (Zamana Adanmış Sözler), 5.Şiirler V (Ayinler / Çeşmeler), 
6.Şiirler VI (Leylâ ile Mecnun), 7.Şiirler VII (Ateş Dansı), 8.Şiirler 
VIII (Alınyazısı Saati), 9.Şiirler IX (Monna Rosa) 10.Gün 
Doğmadan (Bütün Şiirleri / 2000) 

Hikâye : 1. Hikâyeler I (Meydan Ortaya Çıktığında), 
2.Hikâyeler II (Portreler) 

Piyes : 1.Piyesler I, 2.Armağan 
Çeviri Şiir : 1.Batı Şiirlerinden, 2.Đslâmın Şiir Anıtlarından 
Düşünce : 1.Ruhun Diri lişi, 2.Kıyamet Aşısı, 3.Çağ ve Đlham 

I-II-III-IV, 4.Đnsanlığın Dirilişi, 5.Yitik Cennet, 6.Makamda, 
7.Đslâmın Diril işi, 8.Gündönümü, 9.Diri liş Muştusu, 10.Đslâm, 
11.Diriliş Neslinin Âmentüsü, 12.Đslâm Toplumunun Ekonomik 
Strüktürü, 13.Düşünceler I-II, 14.Dirilişin Çevresinde, 15.Fizikötesi 
Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III, 16.Yapı Taşları ve 
Kaderimizin Çağrısı I-II, 17.Unutuş ve Hatırlayış, 18.Varolma 
Savaşı, 19.Çağdaş Batı Düşüncesinden 
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Deneme : 1.Edebiyat Yazıları I (Medeniyetin Rüyası 
Rüyanın Medeniyeti Şiir), 2.Edebiyat Yazıları II, 3.Edebiyat 
Yazıları III (Eğik Ehramlar) 

Đnceleme : 1.Yunus Emre, 2.Mehmed Âkif, 3.Mevlâna 
Günlük Yazılar : 1.Farklar, 2.Sütun, 3.Sûr, 4.Gün Saati 
Röportaj : Tarihin Yol Ağzında 

 
 ZAMANA ADANMIŞ SÖZLER 
 
 1.SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTĐNE 
 

 IV. 
 Senin kalbinden sürgün oldum ilkin 
 Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği 
 Bütün törenler in şölenlerin ayinlerin yortular ın dış ında 
 Sana geldim ayaklar ına kapanmaya geldim 
 Af dilemeye geldim affa lâyık olmasam da 
 Uzatma dünya sürgünümü benim 
 Güneşi bahardan kopar ıp 
 Aşkın bu en onulmaz ından kopar ıp 
 Bir tuz bulutu gibi 
 Savuran yüreğime 
 Ah uzatma dünya sürgünümü benim 
 Nice yorulduğum ayakkabılar ımdan değil 
 Ayaklarımdan belli 
 Lâmbalar eğri 
 Aynalar akrep meleği 
 Zaman çarpılmış atın son hayali 
 Ev miras değil mirasın hayaleti 
 Ey gönlümün doğurduğu 
 Büyüttüğü emzirdiği 
 Kuş tüyünden 
 Ve kuş sütünden 
 Geceler ve gündüzlerde 
 Đnsanlığa anıt gibi yükselttiği 
 Sevgili 
 En sevgili 
 Ey sevgili 
 Uzatma dünya sürgünümü benim 
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 Bütün şiirlerde söylediğim sensin 
 Suna dedimse sen Leylâ dedimse sensin 
 Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Bel kıs'ın 
 Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikârsın bellisin 
 Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için 
 Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini 
 Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini 
 Ey gönüllerin en yumuşağı en derini 
 Sevgili 
 En sevgili 
 Ey sevgili 
 Uzatma dünya sürgünümü benim 
 
 Yıllar geçti sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta 
 Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılar ında 
 Çatı katlar ında bodrum katlar ında 
 Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lâmba 
 Hep Kanlıca'da Emirgân'da 
 Kandilli'nin kurşunî şafaklar ında 
 Seninle söyleşip durdum bir ömrün bahar ında yazında 
 Şimdi onun birdenbire gelen sonbahar ında 
 Sana geldim ayaklar ına kapanmaya geldim 
 Af dilemeye geldim affa lâyık olmasam da 
 Ey çağdaş Kudüs (Meryem) 
 Ey sırr ını gönlünde taşıyan Mıs ır (Züleyha) 
 Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi 
 Sevgili 
 En sevgili 
 Ey sevgili 
 Uzatma dünya sürgünümü benim 
 Dağların yıkılış ını gördüm bir Venüs bardağında 
 Köle gibi satıldım pazarlar pazarında 
 Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvar ında 
 Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında 
 Gölgendi yansıy ıp duran bengisu pınar ında 
 Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda 
 Verilmemiş hesaplar ın korkusuyla 
 Sana geldim ayaklar ına kapanmaya geldim 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 251

 Af dilemeye geldim affa lâyık olmasam da 
 Sevgili 
 En sevgili 
 Ey sevgili 
 Uzatma dünya sürgünümü benim 
 
 Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır 
 Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır 
 Aşk celladından ne ç ıkar madem ki yar vardır 
 Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır 
 Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır 
 O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır 
 Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır 
 Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır 
 Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır 
 Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır 
 Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır 
 Sır ların sırrına ermek için sende anahtar vardır 
 Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır 
 Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır 
 Sevgili 
 En sevgili 
 Ey sevgili 
 
 (Şiirler IV, s.53-56)(Gün Doğmadan, s.431-434)  
 
 DOĞUM 
 
 (Leylâ'nın doğumu için sonradan Mecnun'un söylediği) 
 
 I. 
 
 Çiğ düştü göklerden 
 Ve bir bahar günü doğdun sen 
 
 Güvercinler geçti menekşelerden 
 Ve bir bahar günü doğdun sen 
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 Kendi kendine ayna olan nergislerden 
 Leylâklar ın gün doğuşu ürperişinden 
 Zambaklar ın kıyı kıyı bakış ından 
 Geldin sen 
 
 Ve rüzgârlar karları süpürdüğünde 
 Ve insanı çıldırtan kuş sesleri işitildiğinde 
 Birdenbire aydınlandı annenin yüzü 
 Ve bir bahar günü doğdun sen 
 
 Đlkin horozların gözüne göründün 
 Dünyaya haber verdiler ötelerden 
 Baban yeni dönmüştü eve ıraklardan 
 Birden aydınlandı annenin yüzü 
 Ve bir bahar günü doğdun sen 
 
 Marta bakan biliyordu geleceğini 
 Nisana bakan görüyordu alaca renklerini 
 Kız ıl ve yeşil seherini 
 May ısa bakan buldu seni 
 Ve bir bahar günü doğdun sen 
 
 Sana Leylâ dedim Suna dedim şiirlerde şarkılarda 
 Gerçek adın bir fısılt ı gibi kaldı ağızlarda dudaklarda 
 Çatlar yüreğim bir nar gibi o s ırrı anar da 
 Avunurum doğumundan gelen muştulu armağanlarla 
 Melekten gökten geldi armağanlarla 
 Ve bir bahar günü doğdun sen 
 
 Bir ilkbahar günü doğdun sen 
 Baharın ta kendisi oldun sen 
 Şimdi her baharda doğan çocuklarla 
 Sen en aş ılmaz boya tenlerinde saçlar ında 
 Sen görünür görünmez ufuklarda 
 Karlar erir erir kaçar kaçar da 
 Gökler yağmur biçiminde güler ağlar ağlar da 
 Güneş öğünerek yans ır yansır da sularda 
 Gelirsin her baharda 
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 Bir diriliş gibi ölü dünyaya 
 Ölüler gölgenden ateş ala ala 
 Ekilip biçilip yankı yapa yapa 
 Yaz sıcaklığından arta arta 
 Birer birer çıktılar gönlümüzün aynasına tarlasına 
 Ki bir bahar günü doğdun sen 
 
 Güller dönüştü yatak çarşaflarına 
 Leylâklar yaklaştılar korka korka 
 Nergisler benliğimizin ortasından baka baka 
 Gelip fon oldular insanın 
 Bir kere daha 
 Sende yeniden yaratılış ına 
 Bir bahar hali yaratış ına 
 
 Bir bahar günü doğdun sen 
 Baharın ta kendisi oldun sen 
 
 (Ley lâ ile Mecnun, s.11-13)(Gün Doğmadan, s.523-525) 

  
 ¥¥¥¥ 
 

 KÜÇÜK NA'T 
 

 Göz seni görmeli ağız seni söylemeli 
 Hafıza seni anmak ödevinde mi 
 Bütün deniz kıyılar ında seni beklemeli 
 Sen eskimolar ın ıs ınması sevgililer mahşeri 
 
 Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden 
 Mantığım mantığın üstünde yeni 
 Đçimde Nuh'un en yeni tufanı 
 Dünyaya ayak bas ıyorum yeniden 
 
 Göz seni görmeli ağız seni söylemeli 
 Bütün deniz kıyılar ında seni beklemeli 
 Yüzlerce yıl geçiyor belki bir bulut geçiyor 
 Ben yeni doğmuş bir çocuk gibi 
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 Herkesin konuştuğu dilden mahrum 
 Ama yepyeni bir dil konuşmanın sevinci 

 Bütün deniz kıyılar ında seni anmalı 
 Sen buzullar ın er imesi eskimolar ın ıs ınmas ı 

 Đkinci sokaklarda bandolar mız ıkalar 
 Yaklaşan çok yaklaşan muhteşem bir gün var 
 Bütün yollarda zafer takı 
 Eriyen kar derin denizlerde katafalk 

 Gün doğuyor her yer çiçek ve kar 
 Bütün çocuklar kurtuldu demektir 

 Göz seni görmeli ağız seni söylemeli 
 Hafıza seni anmak ödevinde mi 
 Bütün deniz kıyılar ında seni beklemeli 
 Sen eskimolar ın ıs ınması sevgililer mahşeri 

 (Gün Doğmadan, s.119-120)  
 
 ANNELER VE ÇOCUKLAR 

 Anne öldü mü çocuk 
 Bahçenin en yalnız köşesinde 
 Elinde siyah bir çubuk 
 Ağzında küçük bir leke 

 Çocuk öldü mü güneş 
 Simsiyah görünür gözüne 
 Elinde bir ip nereye 
 Bilmez bağlayacağını anne 

 Kaçar herkesten 
 Durmaz bir yerde 
 Anne ölünce çocuk 
 Çocuk ölünce anne 
 
 (Gün Doğmadan, s.91) 
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 HIZIRLA KIRK SAAT 

 25 

 Şam'day ız 
 Mevlâna ve Mesnevi 
 Muhyiddin ve Yasin 
 Şems ve Füsus 
 Şems nasıl değiştirdi 
 Bengisu sarnıçlar ından geçirerek 
 Mevlâna Celâleddin'i 
 Ve Yasin bir delikanlı biçiminde 
 Ağır ölüm hastalığında 
 Nas ıl iyileştirdi Đbn-i Arabi'yi 
 Mekke çatısında Füsus'un ve Fütuhat'ın y apraklarını ay ıklay an 

 Güneşin yağmurun ve rüzgârın yardımcıs ı kimdi 
 
 Şam çarşılar ında Şems'e rastlamadı mı 
 Yolun bir kıy ısında o öbürü bir kıyıs ında 
 Şems bir soruydu 
 Bir cevaptı Mevlâna 
 Benziyorlardı bir arada 
 Kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşmaya 
 Muhyiddin'in Đbnürrüşd'e dediği gibi 
 Bir evet bir hayır demedi Mevlâna 
 Hep evet dedi Şems'e bu konuşmada 
 
 Şam çarşılar ında Mevlâna 
 Aradı durdu Şems'i 
 Bir yitirip bir buldu Şems'i 
 Şems bir bengisuydu O'na 
 Mevlâna Şam'da Muhyiddin'le konuştu 
 Ona Şems'i sordu 
 Muhyiddin kabrini açarak 
 Sabır kitabından bir yaprak çevirerek 
 Şems'in kendisini gösterdi 
 
 Sonra yorgun bir Şam öğlesinde 
 Sıcakta çekirgeler kavrulurken 
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 Çömeldi bir su kıyıs ında 
 Hız ır'ı gördü alı yeşili gördü suda 
 Şems'i gördü ve buldu kendini 
 
 Şam çarşılar ında Şems alındı Mevlâna'dan 
 Kendisine Mesnevi verildi 
 
 Gökten bir kartal geçse 
 Ve yere düşse gölgesi 
 Bu acaba Şems'in mi gölgesi 
 
 Yerin altından gelirse 
 Bir su şırılt ıs ı sesi 
 Bu ses Şems'in mi sesi 
 
 Çöllerde kumda varsa 
 Kızgın bir ayak izi 
 Bu iz Şems'in mi izi 
 
 Đşte böyle böyle kurdu Mesnevi'yi 
 Şems'in ayrılığı 
 Dudaklara dokunup da 
 Ağza konamayan 
 Bir bengisu gibi 
 
 (Gün Doğmadan, s.230-232) 
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 SÜLEYMAN ÇELEBĐ 
 
 Süleyman Çelebi, 1351'de Bursa'da doğdu. Hayatı 
hakkında sağlıklı bilgiler azdır. Yıldırım Bayezid devrinde (1389-
1402) Bursa'da Ulu Cami'de imamlık yaptığı nakledilmektedir. 
Đranlı bir vâizin, câmide Bakara Suresi'nin 285.âyetini tefsir 
ederken, bu âyeti aynı sûrenin 253.âyeti ile karıştırarak 
peygamberler arasında fark olmadığını, dolayısıyla 
Hz.Muhammed'in Hz.Đsa'dan üstün bulunmadığını söylemesi 
üzerine Süleyman Çelebi, Peygamber Efendimizin bütün öteki 
peygamberlerden üstün olduğunu ispat amacıyla Vesîletü'n-Necât 
mesnevisini yazdı (1409). 1422'de Bursa'da öldü. 
 Vesîletü'n-Necât, Türk Edebiyatında ilk yazılan Mevlid'dir. 
Yazıldığı tarihten bugüne müslüman Türk dünyasının en çok 
okunan dînî eseri olmuştur. Yüzyıllardır mübârek gün ve 
gecelerde, dînî merasimlerde derin bir huşu ile okunup 
dinlenmektedir. 
 
 ¥¥¥¥ 
  
 VELÂDET 

 Ol gece kim doğdu ol hayrü'l-beşer 
 Anası anda neler gördü neler 
 
 Her ne kim göründü ise gözüne 
 Hem dahi vâkî olanı özüne 
 
 Ol rebîü'l-evvel ayı nicesi 
 On ikinci gece isneyn gecesi 
 
 Doğduğun bildirdi ol halka tamâm 
 Ne dediğin işit imdi ey hümâm 
 
 Dedi bir nûr çıkdı evden nâgehân 
 Âşikârâ oldu cümle ins ü cân 
 
 Hem havâ üzre döşendi bir döşek 
 Adı Sündüs döşeyen anı melek 
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 Üç alem dahi dikildi üç yere 
 Her birisi eydeyin nere nere 
 
 Mağr ib ü maşrıkda ikisi anın 
 Biri damında dikildi Ka'benin 

 Bildim anlardan ki ol halkın yeği 
 Kim yakîn oldu cihâna gelmegi 
 
 Çünkü bu işler bana oldu yakîn 
 Ben evimde otururken yalnızın 
 
 Yarılıp dîvâr çıkdı nâgehân 
 Üç bile hûr î bana oldu ayân 
 
 Çevre yanıma gelip oturdular 
 Mustafâyı birbirine muştular 
 
 Đrdi hûrîler bölük bölük buğûr 
 Yüzleri nûrundan evim doldu nûr 
 
 Dediler oğlun gibi hiç bir oğul 
 Yaradılalı cihân gelmiş değil 
 
 Kimse görmeye bunun gibi ayâl 
 Şöyle gökçek etmiş anı Zü'l-celâl 
 
 Zî beşâret zî inâyet zî atâ 
 Dola kalbin lutfıla gide hatâ 
 
 (Mevlid, s.84-86) 
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"FÎ VEFÂTĐ'N-NEBĐYY SALLALLÂHÜ ALEYHĐ VE 
SELLEM" BÖLÜMÜ'NDEN  

 
 Ol hümâ kuşu çü pervâz eyledi 
 Cümle halk feryâda âgâz eyledi 
 
 Sabr yakasın y ırtıp açdılar 
 Başlarına hâk-i hasret saçdılar 
 
 Doldu âlem hep girîv ile hurûş 
 Ol girîv ile cihâna düşdü cûş 
 
 Her melek her vahş u tayr u cinn ü nâs 
 Mustafâ için kamusu tutdu yas 
 
 Âh u feryâdı göğe ağdırdılar 
 Gözlerinden yere yaş yağdırdılar 
 
 Yer ü gök ehli kamu ağlaşdılar 
 Bu od ile cânlar ın dağlaşdılar 
 
 Nâra vü feryâd u zâr u hây hây 
 Doldu yerler gökler âh u vây vây 
 
 Çünkü bu zârîleri çarh dinledi 
 Beli büküldü vü f i'l-hâl inledi 
 
 (Mev lid, s.152) 
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 ŞEYH GÂLĐB  
 
 Klasik Türk Şiiri ’nin son büyük ustası olan Şeyh Gâlib, 
1757'de Đstanbul'da doğdu. Asıl ismi Muhammed Es'ad olup şair 
ve bilgin bir Mevlevî dervişinin oğludur. Mevlevî çevrelerinde 
yetişti. Önce Es'ad, sonra da Gâlib mahlasıyla yazdığı şiirleri 
toplayarak yirmi dört yaşında Divan tertip etti (1780). Đki yıl sonra 
Hüsn ü Aşk'ı yazdı (1782). Konya'ya gitti (1784), Mevlânâ 
dergâhında girdiği 1001 günlük çilesini Đstanbul'a dönerek 
Yenikapı Mevlevîhânesi'nde tamamladı (1787). Sütlüce'de aldığı 
(1789) bir evde bir süre inziva hayatı yaşadıktan sonra Galata 
Mevlevîhânesi'ne şeyh oldu (1791). Sultan III.Selim ve kardeşi 
Beyhan Sultan'ın takdir ve iltifatlarını kazandı. 4 Ocak 1799'da 
öldü. Mezarı, Beyoğlu ilçesinde Galata Mevlevîhânesi'nin 
bahçesindeki Đsmail Ankaravî'nin türbesindedir.  
 Şeyh Gâlib, yeni imajlarla klasik şiirin ufkunu genişletmiş, 
yoğun hayal ve düşüncelerle tasvire önem verip bir başka dille 
konuşarak bu şiiri son çizgisine ulaştırmıştır. 
 
 Eserleri :  
 
 1.Dîvân, 2.Hüsn ü Aşk, 3.Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, 4.Es-
Sohbetü's-Sâfiyye 
 (Esrâr Dede'nin “Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye“sindeki 
şiirler Şeyh Gâlib tarafından derlenmiştir.) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 TERCĐ- Đ BEND 
 
 Tâ-be-key Arş'a çıka âh- ı dil-i nâ-şâdım 
 Gökleri ağlata hasretle giden feryâdım 
 Nice bir cânı yaka nâle-i âteş-zâdım 
 
 Müstaid kıl yok ise lutfuna isti'dâdım 
 Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu'tâdım 
 
 Mûr isem şem'ine pervâne kılıp eyle kabûl 
 Âb isem gevher-i yek-dâne kılıp eyle kabûl 
 Seng isem Ka'be vü kâşâne kılıp eyle kabûl 
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 Müstaid kıl yok ise lutfuna isti'dâdım 
 Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu'tâdım 
 
 Kâbiliyyet ver eğer vaslına nâ-kâbil isem 
 Yeniden ver bana ser-mâye-i bî-hâs ıl isem 
 Hâlimi kâle bedel eyle eğer nâkıl isem 

 Müstaid kıl yok ise lutfuna isti'dâdım 
 Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu'tâdım 
 
 Müslimân eyle eğer kâfir isem kudretini 
 Şâkir tut lutfuna ger münkir isem ni'metini 
 Dahı efzûn et eğer kemter isem rahmetini 

 Müstaid kıl yok ise lutfuna isti'dâdım 
 Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu'tâdım 
 
 Maksadın bey' u şirâ ribh u hasâret değil â 
 Keremin beste-i ser-rişte-i illet değil â 
 Bî-garaz lutfun ümîd etme kabâhat değil â 
 
 Müstaid kıl yok ise lutfuna isti'dâdım 
 Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu'tâdım 
 
 Afv kıl Gâlib-i nâ-pâk ü sefâhatkârı 
 O da olsun kerem ü cûduna lâyık bâri 
 Bî-nevâdır deyü redd eyleme bu nâçârı 
 
 Müstaid kıl yok ise lutfuna isti'dâdım 
 Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu'tâdım 

 (Dîv ân, s.185-186) 

 NA'T- I ŞERÎF- Đ MÜSEDDES 
 
 Ay yüzünden mazhar-ı envâr-ı îmân olduğum 
 Ey edip ümmîd-i lutfun şâd u handân olduğum 
 Ey kemâl-i şefkatinden afv-cûyân olduğum 
 Ey ki derdinden şifâ-bahş-ı dil ü cân olduğum 
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 Ey ki t îğ- ı çeşm-i mâzâğına kurbân olduğum 
 Görme lây ık hûn-ı hasret içre galtân olduğum 
 
 Gurre-i îd- i şeref destinde şemşîr-i celîl 
 Lîk eyler âb- ı Hızr-ı câvidânı selsebîl 
 Teşnedir bî-şübhe bu zebh u fedâya Cebraîl 
 Cân vermek sana cân-bahş olmağa billâh delîl 
 
 Ey ki tîğ- ı çeşm-i mâzâğına kurbân olduğum 
 Görme lây ık hûn-ı hasret içre galtân olduğum 

 Rûz-ı Haşr olup yar ın geldikde bu hâl üzre ben 
 Gâh güle gâh ağlaya bî-ihtiyâr elbet gören 
 Dil peş îmen ü zebân nâlân ü s îne pür-mihen 
 Bir nigahla ol zamân şâd eyle bu nâçâr ı sen 
 
 Ey ki t îğ- ı çeşm-i mâzâğına kurbân olduğum 
 Görme lây ık hûn-ı hasret içre galtân olduğum 
 
 Cân seni özler hevâ gâlib gönül vahşet-taleb 
 Dest-i efsûs oldu bu hayretle bana rûz u şeb 
 Cürm ile oldum huzûr-ı devletinde bî-edeb 
 Rahm kıl isyânıma edip nazar kılma gazab 
 
 Ey ki t îğ- ı çeşm-i mâzâğına kurbân olduğum 
 Görme lây ık hûn-ı hasret içre galtân olduğum 
  
 Gerçi küstâh u günahkâr u heme kâr ı ziyân 
 Es'ad'ından zerre-i lutfun dirîğ etme amân 
 Na't-hânındır sezâ mı ede Dûzah'da f igân 
 Eşk-i hasret başdan aşdı hasta gönlüm doldu kan 

 Ey ki t îğ- ı çeşm-i mâzâğına kurbân olduğum 
 Görme lây ık hûn-ı hasret içre galtân olduğum 
  
 (Dîv ân, s.188-189) 
  
 ¥¥¥¥ 
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 GAZEL 
 

 Aşk âteş-i tecellî-i Mansûr'dur bana 
 Her çûb-ı dâr bir Şecer-i Tûr'dur bana 
 

 Ol serv-i gül-fürûş-ı tecellî-i cilveden 
 Her nahl-i âh bir Şecer-i Tûr'dur bana 
 

 Semt-i belâda bellemişim dâr- ı vahdeti 
 Seng-i nişân minâre-i Mansûr'dur bana 
 

 Teblerze-zâd gevher-i galtân-ı gurbetim 
 Mihr-i sadef sabâh-ı Nişâbûr'dur bana 
 

 Reh-dân- ı gaybım öyle ki ankâ-yı vahşetin 
 Arz-ı refâkat etdiği meşhûrdur bana 
 

 Gûyâ hayâl-i hatt- ı lebinle müjemde hûn 
 Bâğ-ı vefâda tûtî-i zenbûrdur bana 
 

 Çekmem humâr-ı ç în-i cebîn ser-güzeşt-i Cem 
 Nakş-ı gül-i piyâle- i fağfûrdur bana 
 

 Bakmaz safâ-yı sâgar-ı zerrîne mest-i aşk 
 Kîmyâ-yı ayn o nergis-i mahmûrdur bana 
 

 Sad mîh-i t îr-i hicr ile bu s îne-i harâb 
 Meşk-i f igâna tahta-i süntûrdur bana 
 

 Bağlandı târ-ı kâkülüne nağme-i cünûn 
 Zencîrler terâne-i tanbûrdur bana 
 

 Kanlar akar aceb ki bu çeşm-i sefîdden 
 Hunâbe-hîz o çeşme- i kâfûrdur bana 
 

 Mânend-i jâle sâlik-i meczûb-ı aşkıyım 
 Gâlib demem ki Şems-i Hudâ dûrdur bana 
 

 Bahş etdi hâk-rûbî-i iks îr-i dergahın 
 Ol hazretin inâyeti mevfûrdur bana 
 

 (Dîv ân, s.248) 
 

 ¥¥¥¥ 
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 GAZEL 
 
 Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûybâr âteş 
 Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâlezâr âteş 
 
 Hemân ey sâkî bir sâgar tutuşdur dest-i dildâra 
 Gazabla bezme geldi şem'-i meclis-veş yanar âteş 
 
 Nes îm âteş çıkardı gonca-i çeşm-i ümîdimden 
 Bırakdı gülşen-i âmâlime berk-i bahâr âteş 
 
 Hayâl-i hasret-i hâlinle âh etdikçe uşşâkın 
 Şeb-i f irkatde her dem ahterân eyler nisâr âteş 
 
 Bana Dûzâh'dan ey meh dem urur gülzârlar sensiz 
 Diraht âteş nihâl- i dil-keş âteş berg ü bâr âteş 
 
 Mürekkebdir vücûdu tâ-ezel yek-pâre sûzişden 
 Anâsırdan meğer uşşâka olmuşdur dûçâr âteş 
 
 Çerâğ- ı bezm-i hecri olduğum yapmış yakışdırmış 
 Gönül pervânesine vuslat âteş intizâr âteş 
 
 Beyân-ı sûziş eyler herkes isti'dâd- ı fıtratdan 
 Eder berceste âşık mısra'-ı rengîn çenâr âteş 
 
 Meğer kilk-i sebük-cevlânın olmuş germ-rev Gâlib 
 Zemîn âteş zamân âteş bütün nakş u nigâr âteş 
 
 (Dîv ân, s.327-328) 
 
 GAZEL 
 
 Gencînen olsam v îrân edersin 
 Âyînen olsam hayrân edersin 
 
 Tîr-i nigehden dâğ- ı derûna 
 Baksan ne işler seyrân edersin 
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 Sâkî kerâmet sende yâ bende 
 Bahrı habâbda mihmân edersin 
 
 Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm 
 Âteşle âbı yek-sân edersin 
 
 Ey huşk zâhid dem umma meyden 
 Dest-i duây ı mercân edersin 
 
 Zâhid o meh-veş pür-nûrdur kim 
 Bütdür demezsin îmân edersin 
 
 Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ 
 Rûyun per î-veş pinhân edersin 
 
 Tabl- ı tehîden gümdür sühanlar 
 Bîhûde Gâlib efgân edersin 
 
 Etvâr-ı çarha uy Mevlev î ol 
 Seyrân edersin devrân edersin 

 (Dîv ân, s.383) 
 
 GAZEL 

 Yine zevrak-ı derûnum kır ılıp kenâra düşdü 
 Dayanır mı şîşedir bu reh-i sengsâra düşdü 
 
 O zamân ki bezm-i cânda bölüşüldü kâle-i kâm 
 Bize hisse-i muhabbet dil-i pâre pâre düşdü 
 
 Gehî zîr-i serde desti geh ayağı koltuğunda 
 Düşe kalka haste-i gam der-i lutf-ı yâra düşdü 
 
 Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-i gül 
 Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karâra düşdü 
 
 Meh- i burc-ı âr ızında gönül oldu hâle mâil 
 Bana kendi tâliimden bu siyah sitâre düşdü 
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 Süzülüp o çeşm-i âhû dedi zevk-i vasla Yâ Hû 
 Bu değildi niyyetim bu yolum intizâra düşdü 
 
 Reh-i Mevlevîde Gâlib bu sıfatla kaldı hayrân 
 Kimi terk-i nâm u şâna kimi i'tibâra düşdü 
 
 (Dîv ân, s.419-420) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 GAZEL 

 Dökdü omuzdan poşu saçağını 
 Açdı gönüller deli bayrağını 
 
 Ay yenisi gökde ne ülker satar 
 Değmeyicek kesdiği tırnağını 
 
 Gözceğizim boyamak ister benim 
 Al boyayıp kan ile dudağını 
 
 Saldı gönül illerine akını 
 Kurdu göz ırmağına otağını 
 
 Nica tabur dağıtır ol yosmanın 
 Saç dağıtıp eğmesi kalpağını 
 
 Đçip içip kendi elinden onun 
 Duramay ıp öpmüşüm ayağını 
 
 Çok sürünüp gözlemişim özleyip 
 Ayağının izini toprağını 
 

 Vermedi bir kimseye Gâlib geçit 
 Kanda çevirdiyse söz ırmağını 
 
 Hazret-i Monlâ'yı bilenler bilir 
 Bilmeyenin kim çeke kulağını 
  
 (Dîv ân, s.420) 
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 RÜBÂ Î 
 
 Ya'kûb-ı gamım aşk ile hâk olsam da 
 Cânımdan azîzsin helâk olsam da 
 Dâmânını mânend- i Zelîhâ tutdum 
 Ey Yûsuf-ı Sîneçâk çâk olsam da 
 
 (Dîv ân, s.445) 

 
 RÜBÂ Î 
 
 Ol şâir-i kem-yâb benim kim Gâlib 
 Mazmûnlarımı anlamamak ayb olmaz 
 Yektâ güher-i gayb-ı hüviyyetdir hep 
 Gavvâs-ı hıred behrever-i gayb olmaz 
 
 (Dîv ân, s.445) 
 
 RÜBÂ Î 
 
 Hurşîd gibi eğerçi uryân gezeriz 
 Zann eyleme ammâ ki nümâyân gezeriz 
 Erbâb- ı nazar şa'şaamızdan göremez 
 Huffâşların gözünde pinhân gezeriz 
 
 (Dîv ân, s.450) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 RÜBÂ Î 

 Al gönlümü ây îne-i ma'nâdır bu 
 Senden bana bir sûret-i ra'nâdır bu 
 Hattın gelip ey mâh utanırs ın bir gün 
 Hüsnünle gurûr etme ki dünyâdır bu 
 
 (Dîv ân, s.447) 
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 RÜBÂ Î 

 Cânlar üzülür rişte-i büşrâdır bu 
 Eller kesilir remz ü temâşâdır bu 
 Mısr-ı dilimiz aşkın ile memlûdur 
 Ey Yûsuf-ı cân sorma ki rü'yâdır bu 
 
 (Dîv ân, s.447) 
 
 TÂRÎH- Đ ÂB-I BEŞĐKTAŞ 

 Dedim târ îhini fass-ı nigîn-âsâ onun Gâlib 
 Bu âb ile Beşiktaş oldu kıt'a-i elmâs 
 
 (Dîv ân, s.157) 

 
 TÂRÎH- Đ VEFÂT- I EMÎNE HÂTÛN 

 Vâlidem kim Emîne Hâtûn'dur 
 Rûhu olsun Naîm-i Emn'e elîf 

 Geldi târ îh-i rihleti Gâlib 
 Ola yâ Rab makâmı Huld- ı Latîf 
 
 (Dîv ân, s.157) 
 
 BEYT 

 Çeken piyâleyi pâ-der-rikâb olup gidiyor 
 Gelen bu meclise mest ü harâb olup gidiyor 
 
 (Dîv ân, s.456) 
 
 MISRA 
 
 Geçdi gün ferdâyı ko sâat bu sâat dem bu dem 
 
 (Dîv ân, s.461) 
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 ÂGÂZ-I DÂSTÂN- I BENÎ MAHABBET 
 
 Dil-zinde-i feyz-i Şems-i Tebrîz 
 Ney-pâre-i hâme-i şeker-rîz 
 
 Bu resme koyup beyân-ı aşkı 
 Söyler bana dâstân- ı aşkı 
 
 Kim vardı Arab'da bir kabîle 
 Müstecmi-i haslet-i cemîle 
 
 Ser-levha-i defter-i fütüvvet 
 Ser-hayl-i Arab, Benî Mahabbet 
 
 Ammâ ne kabîle kıble-i derd 
 Bilcümle siyâh-baht u rû-zerd 
 
 Giydikleri âfitâb- ı temmûz 
 Đçdikleri şu'le-i cihân-sûz 
 
 Vâdîleri r îk ü şîşe-i gam 
 Kumlar sayıs ınca hüzn ü mâtem 
 
 Hargehleri dûd- ı âh- ı hırmân 
 Sohbetler i ney gibi hep efgân 
 
 Her birisi bir nigâra urgun 
 Şemşîr gibi dehânı pür-hûn 

 Erzâkları belâ-yı nâgâh 
 Âteş yağar üstlerine her gâh 
 
 Ekdikler i dâne-i şirâre 
 Biçdikleri kalb-i pâre pâre 
 
 Onlar ki kelâma cân verirler 
 Mecnûn o kabîledendi derler 
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 Her kim ki belâya mürtekibdir 
 Elbet o ocağa müntesibdir 
 
 Satdıkları hep metâ'- ı cândır 
 Aldıklar ı sûziş-i nihândır 
 
 (Hüsn ü Aşk, s.47-48) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 FAHRĐYYE- Đ ŞÂ ĐRÂNE 
 
 Tarz-ı selefe tekaddüm etdim 
 Bir başka lügat tekellüm etdim 
 
 Ben olmadım ol gürûha pey-rev 
 Uymuş belî Gencevî'ye Hüsrev 
 
 Billâh bu özge mâcerâdır 
 Sen bakma ki defter-i belâdır 
 
 Zannetme ki şöyle böyle bir söz 
 Gel sen dahı söyle böyle bir söz 
 
 Erbâb- ı sühan temâm ma'lûm 
 Đşte kalem işte kişver-i Rûm 
 
 Gördün mü bu vâdî-i kemîni 
 Dîvân Yolu sanma bu zemîni 
 ........................ 
 Gencînede resm-i nev gözetdim 
 Ben açdım o genci ben tüketdim 
 
 Esrârını Mesnevî'den aldım 
 Çaldımsa da mîr î mâlı çaldım 
 
 Fehmetmeğe sen de himmet eyle 
 Ol gevheri bul da sirkat eyle 
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 Çok görme bu hikmet-i beyânım 
 Tevfîka havâle eyle cânım 
 
 În dem ki zi şâirî eser nîst 
 Sultân- ı sühan menem dîger nîst 
 
 (Hüsn ü Aşk, s.347-348) 
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 ŞEYHÜLĐSLAM YAHYA EFENDĐ 
 
 Đstanbul’da doğdu (1552). Şeyhülislâm Bayramzade 
Zekeriya Efendi’nin oğludur. Babasıyla birlikte hacca gitti (1585). 
1586-1594 yıl larında Đstanbul medreselerinde müderrislik yaptı. 
Halep, Şam, Mısır, Bursa, Edirne ve Đstanbul kadılıklarında 
bulundu (1595-1603). Bir defa Anadolu (1604), üç defa Rumeli 
Kazaskeri oldu (1604-1618). 1622’de şeyhülislâmlığa tayin edildi. 
Üçüncü şeyhülislâmlığı 1634’ten ölümüne kadar sürdü. Sultan 
IV.Murad’la birl ikte Revan (1634) ve Bağdat (1637) seferlerine 
katıldı. Bağdat’ın fethinden sonra Đmam-ı Azam Ebû Hanife ve 
Abdulkâdir-i Geylânî’nin türbelerinin tamirine nezaret etti. 27 
Şubat 1644’te Đstanbul’da öldü. 
 Şeyhülislâm Yahya Efendi, sade ve samimi anlatımıyla 
XVII. yüzyılın büyük şairlerinden biridir. Bâkî’nin ölümünden sonra 
çağdaşlarınca gazelde en büyük üstad sayılmış, sonraki yüzyılda 
gelen Nedîm, gazelde iki büyük şair olarak Bâkî ve Yahyâ’yı 
görmüştür.      

 Eserleri 

 1.Dîvân, 2.Ferâiz Manzûmesi Şerhi, 3.Kasîde-i Bürde Tahmîsi, 
4.Nigâristân Çev irisi, 5.Fetavâ-y ı Yahyâ 
  
 GAZEL 

 Aşkın oduna ey gül yanarsa cân-ı şeydâ 
 Her bir avuç külünden bir bülbül ola peydâ 

 Mülk-i dile o lebden hakkâ ki korku vardır 
 Câ’iz ki bir şererden âlem yana ser-â-pâ 

 Mey-hâne-i muhabbet mestânelerle doldu 
 Peymâneler pür oldu ârif oturma tenhâ 

 Dil sâfdır kederden ammâ güler yüz ister 
  Hûb olmayana neyler ây îne-i mücellâ 
 
 Hâl-i ruhunu gözler zülf-i siyâhın özler 
 Yahyâ sevâd-ı çeşm ü kalbimdeki süveydâ 
    
 (Dîv ân, s.27) 



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 273

 ŞĐNÂSÎ 
 
 Đstanbul'da doğdu (1826). Tophane kalemlerinden birinde 
memur iken devlet hesabına gittiği (1849) Paris'te Maliye okudu. 
Dönüşünde (1853-1854) Meclis-i Maarif üyesi oldu. Mustafa Reşid 
Paşa tarafından korundu. Önce Âgâh Efendi (1832-1885) ile 
birl ikte Tercümân-ı Ahvâl (1860), sonra tek başına Tasvîr-i Efkâr 
(1862) gazetesini çıkardı. 1865'te gazeteyi Nâmık Kemâl'e 
bırakarak tekrar Paris'e gitti. 1869'da dönünce matbaa işleriyle 
uğraştı. 1871'de Đstanbul'da öldü. Ayazpaşa'da annesinin yanına 
defnedildi. Her ikisinin mezarı, daha sonra kayboldu.  
 Batıdaki türleri uygulayarak yenileşen Türk Edebiyatı 
(Tanzimat Edebiyatı), Şinâsî ile başlar. 1859-1860 yılları, 
Fransızcadan ilk şiir çeviri lerinin, i lk yerli oyunun (Şair Evlenmesi, 
1859), i lk makalelerin Şinâsî tarafından yapılmış ve yazılmış 
olması dolayısıyla Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıç yıl ları sayılır. 
Şinâsî, şiirde ilk defa, eski şekiller içinde yeni kavramlar kullandı. 
Nesirde zarf fiillerle uzayıp giden cümleyi seci ve süslerden 
arındırıp düşünceyi ve anlaşılmayı ön plana alarak dilde 
sadeleşme hareketine yol açtı. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Tercüme-i Manzûme (1859), 2.Müntehabât-ı Eş'âr 
(1862) 
 Tiyatro : Şair Evlenmesi (1860) 
 Halkbilim : Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye (1863) 
 Fikir : Müntehabât-ı Tasvîr-i Efkâr -I,II (1885) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 MÜFRED 

 1 

 Cihânı âdem-i fânî sanır kendi gibi zâil 
 Akıntıdan geçenler vehm ederler kim yürür sâhil 
 
 2 

 Hak Teâlâ kimseyi bir ferde muhtac etmesin 
 Yoksa halkın ett iği ihsâna değmez minneti 
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 3 

 Feyz alırsın çekerek derd ü gam- ı dünyâyı 
 Tekkeyi bekleyen elbette içer çorbayı 
 
 4 

 Bağdaki sevmez iken dağdakini 
 Dağdaki gelse kovar bağdakini 
 
 5 

 Dene altûnu mihek taş ında 
 Dahi insânı bir iş başında 
 
 6 

 Hükm eden gönlüme cânân oldur 
 Mühr kimdeyse Süleymân oldur 
 
 MISRA 
 
 1 

 Ayağında donu yok fesleğen ister baş ına 
 
 2 

 Gül dikensiz olamaz yâr dahi engelsiz 
 
 3 

 Milletim nev'-i beşerdir vatanım rûy-i zemîn 
 
 (Yeni Türk Edebiy atı Antolojisi-I, s.496-498) 
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 TAHA ÇAĞLAROĞLU 
 
 Akhisar'da doğdu (1961). Đlk ve orta öğrenimini Akhisar'da 
tamamladı. 1982'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 1986'dan beri 
edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : Yüzleşen Tutanaklar (1994) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 ŞAHDAMARLARDA 
 
 sizin söylenmeyen şiirleriniz 
 bir gül aysbergi saklar mısralar ında 
 bedirden süzülmüş ay akşam sularında 
 sümeyra ruhu serper 
 karanlık basamaklara 
 
 gagası şafağa uyanmış güvercinlerin 
 bir züleyha tacıdır ördüğü hüzünlere 
 düşleri vedâ etmede zamans ız gecelere 
 imbattan aşk ve ış ıktır dökülen 
 hicranlara hasretlere 
 gönlü büyüklere 
 
 çağlara akseder ruhlar ınızdan 
 aşk veya bal rengi bir fecir 
 
 seherimize nat-ı şerif getirir gâlib dede'den 
 bir mecnun masalı dolaştır ır şahdamarlarda 
 en içli nağmeleri taşır ıtr î'den 
 bir sır gibi asır lardan asırlara 
 
 sizin söylenmemiş şiirleriniz 
 
 (Yüzleşen Tutanaklar, s.13) 
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 SARAYBOSNA'DA BAYRAM AKŞAMI 
 
 anne neden sen tenhalardas ın akşam 
 sesimi yaz sislerinde soğutamaz mezarlar 
 ey peygamber çiçeğim kan rüyalar ın gemisi 
 sunulan gürül gürül sedyelerdeyim 
 ve salınarak gelir kederi elinden tutmuş 
 yârin sarayına bosna'da bayram 
 
 oysa sevgili bir ç ığ gibi 
 arefe göz yaşlarıma gizlenip 
 
 muhteşem yalnızlığını denize çağıran meşhed 
 bir nişanlıy ı hatırlar muhalif  şarkıs ında 
 tel örgünün mektubunda yiğit düşler 
 salınarak gelir kederi elinden tutmuş 
 yârin sarayına bosna'da bayram 
 
 anne sen neden tenhalardas ın akşam 

 (Yüzleşen Tutanaklar, s.25) 
 
 HAFIZ ALĐ 

 yemyeşil ormanlar oluyor kalemin 
 kara gözlü denizler sarı/şın 
 ve en çok ölümü sevdi sevdan 

 ellerin zülf ikar sesin mektup 
 serin bir hilâl tutuklu kitaplara 
 ortasında bir ihanetin râ ekledin elife 

 kapanınca zindan kapıları 
 hangi tarafa baksa için 
 çiçekler yazılar semavat 
 
 uzak en uzun ömrünü yakında 
 çaresiz kalmıştır zulmün abc'si 
 ne söylesen denizle damla arasında 
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 bir âh sunar heybetinden duvarlar 
 otuz üç pencere açılır kâinat 
 çözsünler fakat elleri/eller i uzak 
 
 medreseni yeniliyor son tashihin 
 ruhunun yerine ölen kan gölü gözlerin 
 ılık akşamlarda sorgu melekleri 
 
 çünkü en çok ölümü sevdi sevdan 
 yemyeşil ormanlar oluyor kalemin 
 kara gözlü denizler sarı/şın 
  
 (Yüzleşen Tutanaklar, s.63) 

 
 KĐRAZLI SOKAK 
 
 sokaklar geç kalmış 
 solgun adresleri 
 yakazalara düşen kelimelerin 
 
 uzanıp vuslatlar seçiyorum kalbinizden 
 istiare sislerinde dilsizim 
 yorulmuşum nefsimden 
 aynalar f ihristinde çağıldıyor bulutlar 
 ben yıkılan mecazlar içinde 
 vicdanın sesine temenni 
 
 sözleri görmeye gelince 
 tesellî denen mesnevî 
 yaşama sanatında 
 
 çocuklar bir gün 
 
 süzülen sezgilerden unuttuklar ımdır 
 bahçemde diri yapraklar 
 
 (Yüzleşen Tutanaklar, s.40) 
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 TEVFĐK FĐKRET 
 
 Đstanbul'da doğdu (1867). Aksaray'da Mahmudiye 
Rüşdiyesi'nde başladığı öğrenimine Mekteb-i Sultânî'de 
(Galatasaray Lisesi) devam etti. Okulu birincil ikle bitirdi. Hariciye 
Đstişare Kalemi'nde çalıştı. Sultânî ilk kısmında Türkçe 
öğretmenliği yaptı (1894-1895). 1895'te oğlu Halûk doğdu. Servet-
i Fünun dergisi başına getirilerek dergiyi yeni bir kadro ile 
çıkarmaya başladı (1896). Robert Kolej'de Türkçe öğretmenliği 
aldı (1896). 1901-1908 arası öteki Servetifünun'cular gibi o da 
inzivaya, Aşiyan'ına çekildi. Meşrutiyetin ilânında Hüseyin Cahid'le 
beraber Tanin gazetesini çıkarmaya başladıysa da gazeteden 
kısa zamanda ayrıldı. Mekteb-i Sultânî müdürü oldu (1909-1910). 
Müdürlükten istifasından ölümüne kadar Robert Kolej 'deki eski 
öğretmenliğiyle yetindi. 19 Ağustos 1915'te Đstanbul'da öldü. Eyüp 
Mezarlığı'na defnedildi.  
 Servetifünun şiirinin en önemli temsilcisidir. Nazım cümlesi 
onun şiirlerinde tabiî, yer yer sade, sağlam bir düzyazı yapısı 
kazandı. Şekil ve kafiye serbestliği, kelime çeşitleri, fii l  kiplerinin 
değişik kullanılması sonucu aruz tabiîleşti. Servetifünun devrinde 
(1896-1901) şiirlerine ferdî duyguları, tabiatı, yaşanmış hayat 
sahnelerini konu edinen, romantik-lirik bir nitelik gösteren şair, 
1901'den sonra daha çok sosyal şiirler yazarak didaktik-l irik plana 
geçti. Bir aruz şairi olan Fikret, ölümüne yakın yazdığı ve Şermin 
kitabında topladığı 30 çocuk şiirinde heceyi kullandı. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Rübâb-ı Şikeste (1900), 2.Halûk'un Defteri (1911), 
3.Şermin (1914)   
 
 ¥¥¥¥ 
 
 YAĞMUR 
 
 Küçük, muttarid, muhteriz darbeler 
 kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz 
 olur dem-be-dem nevha-ger, nagme-sâz 
 kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz, 
 küçük, muttarid, muhteriz darbeler... 
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 Sokaklarda seylâbeler ağlaş ır, 
 ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır; 
 
 bulutlar karardıkça zerrâta bir 
 ağır, muhtazır dalgalanmak gelir; 
 
 bürür bir soğuk gölge etrâfı hep, 
 nümâyân olur gündüzün nısf-ı şeb. 
 
 Söner şimdi, manzûr olurken demin 
 heyûlâsı karşımda bir âlemin. 
 
 Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere; 
 bakıldıkça vahşet çöker yerlere. 
 
 Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi, 
 şitâbân u pûşîde-ser bir sabî; 
 
 O dem leyl-i yâdımda, solgun tebâh, 
 sürür bir kadın bir ridâ-yi siyâh. 
 
 Saçaklarda kuşlar -Haz îndir bu pek!- 
 susarlar, uzaktan ulur bir köpek. 
 
 Öter gûş-ı rûhumda boş bir enîn, 
 boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn : 
 
 Küçük, pür-heves, gevherîn katreler 
 sokaklarda, damlarda pür-ihtizâz 
 olur muttasıl nevha-ger, nagme-sâz 
 sokaklarda, damlarda pür-ihtizâz, 
 küçük, pür-heves, gevherîn katreler... 
 
 (Rübâb-ı Şikeste ve Diğer Eserleri, s.240-241) 
 
 ¥¥¥¥ 
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 BAHARDA 
                     -Fransuv a Kope(François Coppé)'den muktebes- 

 
 Pür-sâye hıyâbân- ı hafâ-perver içinde 
 hem-pâ vü hem-âvâze vü hem-ser, 
    perrân ü münevver, 
    sayd eyliyelim gel 
 ben kâfiyeler, sen de müzehheb kelebekler. 
 
 Kır larda, o tenhâyi-i hüzn-âver içinde 
 titrer gibidir hilkatin elhân-ı sürûru; 
    terket de gurûru, 
    gel dinliyelim gel 
 ben zemzeme-i şi'ri,  sen âheng-i tuyûru. 
 
 Âmâlimizin hâdim-i bî-minneti eşyâ, 
 yollar gibi her yer bize bir tuhfe-i sevdâ; 
    mahsûd u mübeccel 
    gel toplıyalım gel 
 ben mısra-ı ber-ceste, sen ezhâr-ı mutarrâ. 
 
 Pür-zemzeme bir cevf-i zıyâ-dâr ile meşhûn, 
 geçsin ebedî günlerimiz fâhir ü gülgûn... 
    sen şi'r-i mücessem, 
    ben şâir-i mülhem; 
 sen hüsn ü füsûn, ben sana günden güne meftûn! 
 
 (Rübâb-ı Şikeste ve Diğer Eserleri, s.210) 
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 YAHYA KEMÂL BEYATLI  
 
 Yahya Kemâl BEYATLI, 1884'te Üsküp'te doğdu. Đlk 
öğrenimini Üsküp'te yaptı. Selânik'te başladığı orta öğrenimini 
1902'de geldiği Đstanbul'da Vefa Lisesi'nde tamamladı. Paris'e 
giderek (1903) bir yıl bir kolejde Fransızcasını i lerlettikten sonra 
Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Dokuz yıl kaldığı Paris'ten 
döndükten (1912) sonra Đstanbul'da Üniversite’de çeşitl i dersler 
okuttu (1915-1923). Urfa milletvekili oldu (1923). Varşova (1926), 
Madrid (1929) ortaelçiliklerine atandı. Tekirdağ (1935-1942) ve 
Đstanbul (1943-1946) milletvekilliklerinde bulundu. Büyükelçi 
olarak Pakistan'a gitti (1948). Bir yıl sonra emekliye ayrılarak 
Türkiye'ye döndü (1949). 1 Kasım 1958'de Đstanbul'da öldü. 
Rumelihisarı Mezarlığı'na defnedildi. 
 Kişil iğini Paris'te okurken ünlü tarihçi Albert Sorel'in 
derslerinden aldığı tarih zevkiyle, zamanındaki Fransız şairlerinin 
(Jean Moreas, Baudelaire, Verlain vb.) ölçü ve biçim 
güzelliklerinde buldu. Paris'te siyasî faaliyetlere katılmayarak 
sanat çevrelerinde kendini yetiştirdi. Paris öncesi Hâmid ve 
Servetifünun şiiri etkisinden kendisini böylelikle kurtardı. Klasik 
Türk şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla ele aldı. Avrupa 
dönüşü Yeni Mecmua'da "Bulunmuş Sayfalar" başlığıyla 
yayımladığı gazel ve şarkılarla tanındı (1918). Bu neoklasik şiirler, 
onun çıkış noktasının Osmanlı tarih ve şiiri olduğunu gösterdiği 
gibi, sonradan yeni şekil ler ve sade dille yazdıklarında da şairin 
genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldığı 
görülür. Onda tarih, vatan, millet ve Đstanbul sevgisi, hep bu 
açıdan işlenir. Yahya Kemal'deki Đstanbul, Boğaziçi ve Türk 
musikisi hayranlığına, tabiat güzellikleri yanısıra, târihî zenginlikler 
de girer. Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla kaynaştıran şair, pek 
çoğuna hikâye karakteri verdiği l irik-epik şiirlerinin konularını aşk, 
tabiat, deniz, ölüm ve sonsuzluktan alır. Đç âhengi her şeyden 
üstün tutuşu; şiiri "musikiden başka türlü bir musiki" kabul edişi; 
"Ok" şiiri bir yana, bütün şiirlerini, bu âhengin sağlanmasına daha 
elverişli gördüğü aruzla yazmasına sebep oldu. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Kendi Gök Kubbemiz (1961), 2.Eski Şiirin Rüzgârıyla 
(1962), 3.Rübailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş (1963) 
 Makale-Deneme-Anı : 1.Aziz Đstanbul (1964), 2.Eğil Dağlar 
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(1966), 3.Siyâsî Hikâyeler (1968), 4.Siyâsî ve Edebî Portreler 
(1968), 5.Edebiyata Dair (1971), 6.Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsî 
ve Edebî Hâtıralarım (1973), 7.Tarih Müsahabeleri (1975), 
8.Bitmemiş Şiirler (1976), 9.Mektuplar-Makaleler (1977)   
 
 ¥¥¥¥ 
  
 SESSĐZ GEMĐ 
 
 Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
 Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan. 
 Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol ; 
 Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 
 Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli, 
 Günlerce siyâh ufka bakar gözleri nemli. 
 Bîçâre gönüller ! Ne giden son gemidir bu! 
 Hicranlı hayâtın ne de son mâtemidir bu! 
 Dünyâda sevilmiş ve seven nâfile bekler ; 
 Bilmez ki giden sevgililer dönmiyecekler. 
 Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden, 
 Bir çok seneler geçti ; dönen yok seferinden. 
 
 (Kendi Gök Kubbemiz, s.89-90) 

 
 RĐNDLERĐN ÖLÜMÜ 
 
 Hâfız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış ; 
 Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. 
 Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış 
 Eski Şîrâz'ı hayâl ett iren âhengiyle. 
 
 Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde ; 
 Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. 
 Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
 Her seher bir gül açar ; her gece bir bülbül öter. 
 
 (Kendi Gök Kubbemiz, s.93) 
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 26 AĞUSTOS 1922 
 

 Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbî 
 Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbî 
 Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın 
 Gâlib et çünkü bu son ordusudur Đslâm'ın 
 
 (Eski Şiirin Rüzgârıy le, s.140) 
 

 MEHLĐKA SULTAN 
 

 Mehlika Sultan'a âşık yedi genç 
 Gece şehrin kapıs ından ç ıktı ; 
 Mehlika Sultan'a âşık yedi genç 
 Kara sevdâlı birer âşıktı. 
 

 Bir hayâlet gibi dünyâ güzeli 
 Girdiğinden beri rü'yâlarına ; 
 Hepsi meshûr, o muammâ güzeli 
 Gitt iler görmeğe Kaf dağlar ına 
 

 Hepsi, s ırtında abâ, günlerce 
 Gitt iler içleri hicranla dolu ; 
 Her günün ufkunu sardıkça gece 
 Dediler : "Belki son akşamdır bu." 
 

 Bu emel gurbetinin yoktur ucu ; 
 Dâimâ yollar uzar, kalb üzülür ; 
 Ömrü oldukça yürür her yolcu, 
 Varmadan menzile bir yerde ölür. 
 

 Mehlika'nın kara sevdâlılar ı 
 Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya, 
 Mehlika'nın kara sevdâlılar ı 
 Baktılar korkulu gözlerle suya. 
 

 Gördüler : "Aynada bir gizli cihan... 
 Ufku çepçevre ölüm servileri..." 
 Sandılar doğdu içinden bir an 
 O, uzun gözlü, uzun saçlı peri. 
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 Bu hazin yolcular ın en küçüğü 
 Bir zaman baktı o vîrân kuyuya. 
 Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü 
 Parmağından s ıyır ıp attı suya. 
 
 Su çekilmiş gibi, rü'yâ oldu!.. 
 Erdiler yolculuğun son demine ; 
 Bir hayâl âlemi peydâ oldu, 
 Göçtüler hep o hayâl âlemine. 
 
 Mehlika Sultan'a âşık yedi genç, 
 Seneler geçti, henüz gelmediler ;  
 Mehlika Sultan'a âşık yedi genç 
 Oradan gelmiyecekmiş dediler !.. 
 
 (Kendi Gök Kubbemiz, s.121-123) 
 

 KAR MÛSIKÎLERĐ 
 

     -Varşova 1927- 
 

 Bin y ıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. 
 Bin y ıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. 
 
 Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı, 
 Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı, 
 
 Bir erganun âhengi yayılmakta derinden... 
 Duydumsa da zevk almadım Đslâv kederinden. 
 

 Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 
 Tanbûr î Cemil Bey çalıyor eski plâkta. 
 

 Birdenbire mes'ûd oldum işitmek hevesiyle, 
 Gönlüm dolu Đstanbul'un en özlü sesiyle. 
 
 Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık, 
 Uykumda bütün bir gece Körfez'deyim artık! 
 
 (Kendi Gök Kubbemiz, s.46-47) 
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 ĐSTANBULU FETHEDEN YENĐÇERĐYE 
 GAZEL 
 
 Vur pençe-i Alî'deki şemş îr aşkına 
 Gülbângi âsmânı tutan pîr aşkına 
 
 Ey leşker-i müfettihü'l-ebvâb vur bugün 
 Feth-i mübîni zâmin o tebş îr aşkına 
 
 Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl içün 
 Gelmiş bu şehsüvâr-ı cihangîr aşkına 
 
 Düşsün çelengi Rûm'un eğilsün ser-i Firenk 
 Vur Türk'ü gönderen yed-i takdîr aşkına 
 
 Son savletinle vur ki aç ıls ın bu sûrlar 
 Fecr-i hücûm içindeki Tekbîr aşkına 
 
 (Eski Şiirin Rüzgârıy le, s.27-28) 
 
 ¥¥¥¥ 
 

 EZÂN- I MUHAMMEDÎ 
 

 Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî 
 Kâfî değil sadâna cihân- ı Muhammedî 
 

 Sultan Selîm-i Evvel'i râmetmeyüp ecel 
 Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî 
 

 Gök nûra garkolur nice yüzbin minâreden 
 Şehbâl aç ınca rûh-ı revân- ı Muhammedî 
 

 Ervâh cümleten görür Allahü Ekber'i 
 Akseyleyince arşa lisân-ı Muhammedî 
 

 Üsküp'de kabr-i mâdere olsun bu nev-gazel 
 Bir tuhfe-i bedî' ü beyân- ı Muhammedî 
 
 (Eski Şiirin Rüzgârıy le, s.43-44) 
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 MÂHURDAN GAZEL 
 
 Gördüm ol meh dûşuna bir şâl atup lâhûrdan 
 Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan 
 
 Nerdübânlar bûsiş-i nermîn-i dâmânıyla mest 
 Đndi bin işveyle bir kâşâne-i fâğfûrdan 
 
 Atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye 
 Geçti sandım mâh- ı nev âyîne-i billûrdan 
 
 Halk- ı Sa'dâbâd iki sâhil boyunca fevc fevc 
 Va'de-i teşrîf ine alkış tutarken dûrdan 
 
 Cedvel-i Sîm'in kenârından bu âvâzın Kemâl 
 Koptu bir fevvâre-i zerrîn gibi mâhûrdan 
 
 (Eski Şiirin Rüzgârıy le, s.53-54) 
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YAŞAR BEDRĐ ÖZDEMĐR 
 
 Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğdu (1956). 1980'de Fatih 
Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nü bitirdi. Şiirleri ve yazıları; 
Ankara Sanat, Ezgi, Kıyı, Mill iyet Sanat, Mavi, Morköpük, Oluşum, 
Yazko Edebiyat, Türk Dili, Çağdaş Türk Dili, Yeni Sanat, Adam 
Sanat, Yakın Kültür, Gelecek gibi dergilerde yayımlandı. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Bağıracağım (1976), 2.Azat Ettim Yürek Seni (1978), 
3.Đdris (1980), 4.Adını Koyamadığım (1984), 5.Babil'i Beş Geçe 
(1992)   
 
 BOZGUN SEANSLARI 
 d 
 
 dudağınızda ateş oyunu 
 taşırdık..! 
 nehirleri 
 söğüt dalına 
 
 bahar/atlar 
 ipek yolunda. 
 
 perdeyi araladım/sûfiler, semazenler 
 keteni lotus çiçekleri, nikabı demir 
 mana ülkesinde cihad, ölüm, yas 
 izsiz kaldım, cahil kaldım, uykusuzuM... 
 bir ney ki yoksul ve münzevi 
 utanır ihtiras ! 
 
 (Babil'i Beş Geçe, s.57) 
 
 YANILGILAR 
 
 suRlara karşı küçücük odan 
 pencerenin önü kadit akasya 
 gölgeniz düşmüştür kitaplara 
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 ah seN! ucuz kahkahalar ın soytarıs ı 
 mektupları yak, moru sil dudağından 
 martıy ı uykusunda öldür beyaz için 

 mürekkep akar 
 bıraksam suya mektuplar ı 
 toprağın buğusu, gerdeğine tül! 

 söyle nedir? 
 şiiRi dağlara kaldıran vahiy?.. 

 (Babil'i Beş Geçe, s.35) 
 
 KANDĐLĐ KAYIP ZERDÜŞT 
 ya da 
 KEREM GAZELĐ 
 
 hayalet siren dağılıyor sise 
 örsün çeperi tutku senindir 
 
 aragon intiharı elsa tasvirlerinde 
 buğuda calınos, yalnayak gezinir 
 
 yangının soluğunu bekle kerem 
 müridler çöle az ıks ız ertelenir 
 
 puslu aynalarda fırdönen kandil 
 örgütlenen soykırıma cengiz istenir 
 
 lavantalı tütsü hummalı bekleyiş 
 kimliksiz hanedanı sürükler nehir 
 
 çayhane yanılsama boyalı manşette 
 şarkılar f işlenmiş karanlığa imlenir 
 
 f ikrin zarında, kalabalığın ayak izi 
 esrarım ateş, söndürmeye rüzgâr gelir ! 
 
 (Babil'i Beş Geçe, s.41) 
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 YAVUZ BÜLENT BÂKîLER  
 
 Sivas'ta doğdu (1936). Đlk ve orta öğrenimini Sivas, 
Gaziantep ve Malatya'da tamaladı. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdi. Yeni Đstanbul gazetesinde çalıştı. Metal-Đş 
Federasyonu Eğitim ve Araştırma Müdürlüğü, TRT Ankara 
Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı (1964-1967), 
Sivas'ta avukatlık (1971) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü (1976), Sivas milletvekil liği, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile çeşitli bakanlıklarda müşavirlik yaptı.  
 1964'ten bu yana açık, aydınlık şiirleriyle Hisar şairleri 
arasında yer aldı. 1980'den sonra Türk Edebiyatı dergisinde 
yazdı. Bakiler, geleneksel şiiri özümleyerek yazdığı insan 
sevgisiyle dolu memleket şiirleri yanı sıra, millî duyguları konu 
alan ürünler verdi. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Yalnızlık (1962), 2.Şiirimizde Ana (antoloji, 1967), 
3.Duvak (1971), 4.Sivas'a Şiir (antoloji, 1973), 5.Seninle (1986) 
 Gezi : Üsküp'ten Kosova'ya (1979) 
  
 SĐVAS'TA YOKSUL ÇOCUKLAR 
 
 Sivas'ta Ulu Cami avlusunda çocuklar 
 Yalvaran gözlerle etrafa baka baka 
 Açıyorlar küçücük esmer avuçlarını 
 -Emmilerim sadaka! Emmilerim sadaka! 
 
 Hükümet Konağı'nın yanında biri 
 Bir kemik kalmış bir deri 
 "Boya-cila yimbeş, boya-cila yimbeş" diye ağlıyor 
 Ve daha fırça bile tutamıyor elleri. 
 
 Garipler Pazarı'nda körpe çocuklar 
 Yorgunluktan güzelim yüzleri al al 
 Öldüren bir çığlık dudaklarında 
 -Boş hamal boş hamal boş hamal... 
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 Nane satan, su satan yetim çocuklar 
 Şarkı söyleyemediler, güneşe, aya 
 Biliyorum ne masal dinlemeye doydular 
 Ne oyun oynamaya... 
 
 Bezirci'de, Yüceyurt'ta, Altıntabak'ta 
 Çocuklar var incecik yüzleri nurdan 
 Ama toz-toprak içinde elleri ayakları 
 Oyuncaklar ı çamurdan... 
 
 Ve günahkâr çocuklar, suçlu çocuklar 
 Mahkeme salonunda bakar ım dizi dizi 
 Bu suç bizim suçumuz, bu günah bizim 
 Affedin bizi. 
 
 Gökteki y ıldızlar kadar sayıs ız 
 Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklar ı 
 Anladım farkınız yok koparılmış başaktan 
 Alın bu gözleri benden, alın bu yüreği artık 
 Utanıyorum yaşamaktan. 

 (Duv ak, s.9-10) 
 
 ANALAR 

 Garibin anası pencerelerden 
 Yanık türkülerle yollara bakar. 
 Đncecik yüzünde her akşamüstü 
 Çizgi çizgi, nokta nokta bir efkâr. 

 Fakirin anas ı her sabah sessiz 
 Ağlar çocuğunun aç-çıplak durduğuna 
 Elleri koynunda kalır çaresiz 
 Bin pişman doğduğuna, doğurduğuna. 

 Mahkûmun anası susar konuşmaz 
 Suçu kendisinde sanır. 
 Kaçar insanlardan, aydınlıklardan 
 Duvarlara bile baksa utanır. 
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 Açılsa üstüm biraz, duyar da gece yarısı 
 Kalkar yatağından gelir 
 Bir mübarek el uzanır yorganıma usulca 
 Bilirim anamın elidir 
     
 Bir merhamet, bir sıcaklık, bir gurur 
 Yavrum diyen sesinde. 
 Ve huzurun günde beş vakit nabzı vurur 
 Beyaz tülbentinde, seccadesinde. 
 
 Karımın anası anama benzer 
 Öylesine yakın, duygulu, ince 
 Özü sözü bir yayla gözesi kadar berrak 
 Oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince 
 Yüreği destanlar gibi s ıms ıcak. 
 
 Ve alnım açıksa, başım dikse 
 Dirliğimiz varsa, mutluysam 
 Yüzüme gülüyorsa böyle bir şehir 
 Bir beyaz zambak gibi pır ıl pır ılsa yavrum 
 Ve yavrumsa her şeyi bana sevdiren bir bir 
 Bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık 
 Anasının yüzüsuyu hürmetinedir. 
 
 (Duv ak, s.7-8) 

 
 ¥¥¥¥ 
 
 ANADOLU 
 
 Ben Anadolu'yum!.. 
 Yıllar y ılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. 
 
 Şükrederek kalktığım sofralarımda 
 Ya soğan ekmek olur, yahut bulamaç. 
 
 Hastalar ım vardı ölüm yataklar ında 
 Ne doktor yüzü gördüm, ne ilaç. 
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 Devlet denince hep vergi geldi aklıma 
 Jandarma denince kırbaç. 
 
 Zaman zaman nankör ç ıktı, büyütüp okuttuğum 
 Gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç. 
 
 En gümrah ırmaklar ım boşuna akıp gitti 
 Üç-beş adım ötesinde toprağım vardı kıraç. 
 
 Gitt im, yiğitçe döğüştüm gaza meydanlar ında 
 Ne tak- ı zaferler istedim ne taç. 
 
 Savaşta çiğnetmedim Hilâl'i düşmanlara 
 Barışta düştü üstüme gölge gölge Haç. 
 
 Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hâlâ 
 Alın terine muhtaç. 
 
 Ben Anadolu'yum, ac ılı, mahzun 
 Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç. 
 
 (Duv ak, s.37-38) 
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 YAVUZ SULTAN SELĐM 
 
 Yavuz Sultan Selim, 1470’te Amasya’da doğdu. Bu tarihte 
babası Şehzâde Bâyezid Amasya sancak beyi idi. Bir müddet 
Đstanbul'da dedesi Fatih Sultan Mehmed'in yanında kalıp saray 
terbiyesi gördü. 1481'de babası padişah olunca, yanına annesi 
Gülbahar Ayşe Hatun verilerek Trabzon'a sancak beyi olarak 
gönderildi. Şehzâde Selim, 1510'a kadar 29 yıl bu sancağı yönetti. 
1512'de 12.Osmanlı padişahı olarak tahta geçti. 1514-1515 
tarihindeki Đran seferiyle Osmanlı sınırını Tebriz ve Bağdad'a ve 
Kafkasya'nın orta kesimine dayadı. Çaldıran Meydan 
Muharebesi'nde dünyanın ikinci devleti ve ordusu olan Safevîler'i 
mağlup edip Şah Đsmail 'in Anadolu üzerindeki ajan faaliyetlerine 
son verdi. 2 yıl 2 ay (1516-1518) süren Mısır seferinde  Büyük 
Đskender'i, Cengiz'i ve Timur'u dize getiren Tih Sahrasını yorgun 
askerleriyle geçti. Mercidabık ve Ridaniye Meydan Muharebe-
leriyle Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır, Sudan, Hicaz ve Yemen 
fethedildi. Yavuz Sultan Selim, mukaddes emânetleri Đstanbul'a 
getirterek hilafeti Osmanlı Devleti uhdesine aldı ve ilk Osmanlı 
halifesi oldu. 1520'de Çorlu yakınlarında şirpençeden vefat etti. 
 Üstün zekâlı, cesur, harp sanatında emsalsiz bir kuman-
dandı. Bir karara varmadan önce etrafıyla istişare eder, konuyu 
inceletir, kararı verdikten sonra radikal şekilde ve tavizsiz 
uygulardı. Uyuşuk hale gelmiş devlet yönetimine büyük aktivite 
getirdi. Cihan siyasetine tamamen vâkıftı. Doğu meselesini 
hallederken Avrupa devletleri ile sulh halinde yaşamaya gayret 
etti. Sade ve basit giyinen Sultan Selim, i lim ve sanat erbabını her 
vesileyle teşvik etmiştir. Mısır seferi sırasında Muhyiddîn-i 
Arabî'ye duyduğu hürmet sebebiyle Şam'da onun türbesini inşa 
ederek yanına câmi ve imâret yaptırmıştır. 29 Ağustos 1516'da 
Halep Camii'nde Đslâm Halifesi sıfatıyla hutbedeki "Hâkimü'l-
Harameyn" ifadesine saflardan itiraz etmiş ve "Ben, Harameyn-i 
Şerîfeyn'in hâkimi değil hâdimi (hizmetçisi)yim.” demiştir. Mısır 
seferi dönüşünde kendisini karşılamak üzere Đstanbul sokaklarına 
dökülen halkın tezahüratından rahatsız olduğu için Anadolu 
yakasında geceyi beklemiş ve bir kayığa binerek gizlice saraya 
girmiştir. Arapça ve Farsça'yı iyi bilen Sultan Selim'in resim ve 
hatta özel kâbiliyeti vardı. Dîvân'ını Farsça yazmış olup, Türkçe 
perakende şiirleri de vardır. Bunların ona ait olup olmadığı 
hususunda mutlak bir kanaat yoktur. 
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 NAZM 
 
 Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etdi felek 
 Giryemi kıldı füzûn, eşkimi hûn etdi felek 
 Şîr ler pençe-i kahr ımdan olurken lerzân 
 Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek 
 
 KIT'A 
 
 Milletimde ihtilâf u tefrika endîşesi 
 Kûşe-i kabrimde hattâ bî-karâr eyler beni 
 Đtt ihâdken savlet-i a'dây ı def'a çâremiz 
 Đtt ihâd etmezse millet dâğdâr eyler beni 
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 YUNUS EMRE 
 

 Porsuk çayının Sakarya'ya döküldüğü yerde Sarıköy'de 
doğdu. Ömrünün büyük bir kısmını Sakarya dolaylarında geçirdi. 
Hayatı hakkında bilinenler azdır. Sakarya yakınlarında oturan 
Taptuk Emre adında bir şeyhe mürid oldu ve uzun yıllar ondan 
feyz aldı. Sonra gurbete çıkarak Konya, Şam ve Azerbaycan 
taraflarını dolaştı. Mevlânâ (v.1273) ile görüştü. 1320 yılında öldü. 
1970'te Yunus Emre'ye Sarıköy'de (Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine 
bağlı) demiryolu kenarında yeni bir anıt-mezar yapıldı.  
 Yunus Emre, tasavvufu taşkın ve gür l irizmi, halk ruhu ve 
dili i le geniş kesimlere devreden şairdir. 13.yüzyılda dar kelime 
kadrosuna rağmen Türkçe'yi rahatlıkla kullanması (sehl-i mümteni' 
derecesinde) onun Türk edebiyatındaki önemini daha da artırmıştır.  
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Dîvân, 2.Risâletü'n-Nushiyye     
 

 (GELDĐ GEÇDĐ ÖMRÜM BENĐM) 
 

 Geldi geçdi ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi 
 Hele bana şöyle gelir şol göz açıp yummuş gibi 
 
 Đşbu söze Hak tanıkdır bu cân gövdeye konukdur 
 Bir gün ola çıka gide kafesden kuş uçmuş gibi 
 

 Miskîn Âdem oğlanını benzetmişler ekinciğe 
 Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi 
 

 Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm 
 Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi 
 

 Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise 
 Yarın onda karş ı gele Hak şarâbın içmiş gibi 
 

 Bir miskîni gördün ise bir eskice verdin ise 
 Yarın onda sana gele Hak şarâbın içmiş gibi 
 

 Yûnus Emre bu dünyâda iki kişi kalır derler 
 Meğer Hız ır Đlyâs ola âb- ı hayât içmiş gibi 
 

 (Dîv ân, s.389-390) 
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 (TAŞDIN YĐNE DELĐ GÖNÜL) 
 
 Taşdın yine deli gönül sular gibi çağlar mıs ın 
 Akdın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın 
 
 Nidem elim ermez yâra bulunmaz derdime çâre 
 Oldum ilimden âvâre beni bunda eğler misin 
 
 Yavu kıldım ben yoldaş ı onulmaz bağr ımın baş ı 
 Gözlerimin kanlı yaşı ırmak olup çağlar mısın 
 
 Ben toprak oldum yoluna sen aşır ı gözetirsin 
 Şu karşıma göğüs gerip taş bağırlı dağlar mıs ın 
 
 Harâmî gibi yoluma arkur ı inen kar lı dağ 
 Ben yârımdan ayrı düşdüm sen yolumu bağlar mıs ın 
 
 Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut 
 Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın 
 
 Esridi Yûnus'un cânı yolday ım illerim kanı 
 Yûnus düşdü gördü seni sayru musun sağlar mıs ın 
 
 (Dîv ân, s.278-279) 
  
 (SELAM OLSUN) 
 
 Biz dünyadan gider olduk kalanlara selâm olsun 
 Bizim için hayır duâ kılanlara selâm olsun 
 
 Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi 
 Hasta iken hâlimizi soranlara selâm olsun 
 
 Tenim ortaya açıla yakasız gömlek biçile 
 Bizi bir ar ı vechile yuyanlara selâm olsun 
 
 Azrâil alır cânımız kurur damarda kanımız 
 Yayıcağız kefenimiz saranlara selâm olsun 
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 Gider olduk dostumuza iremedik kasdımıza 
 Namâz için üstümüze duranlara selâm olsun 
 
 Sözdür söylenir araya kimse döymez bu yaraya 
 Đltip bizi makbereye koyanlara selâm olsun  
 
 Bunda hep gelenler gider hergiz gelmez yola gider 
 Bizim hâlimizden haber soranlara selâm olsun 
 
 Âşık oldur Hakk'ı seve Hak derdine kıla devâ 
 Bizim için hayır duâ kılanlara selâm olsun 
 
 Miskîn Yûnus söyler sözü kan yaş ile doldu gözü 
 Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selâm olsun 
 
 (Dîv ân, s.243-244)  

 
 ¥¥¥¥ 
  
 (GÖNÜL) 

 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayrân olur 
 Bir dem gelir şâdî olur bir dem gelir giryân olur 
 
 Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmuş gibi 
 Bir dem beşâretden doğar hoş bağ ile bostân olur 
 
 Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerh eyleyemez 
 Bir dem dilinden dür döker dertlilere dermân olur 
 
 Bir dem ç ıkar Arş üzere bir dem iner tahte's-serâ 
 Bir dem sanasın katredir bir dem taşar ummân olur 
 
 Bir dem cehâletde kalır hiç nesneyi bilmez olur 
 Bir dem dalar hikmetlere Câlinûs u Lokmân olur 
 
 Bir dem dev olur ya per î vârâneler olur yeri 
 Bir dem uçar Belkîs ile sultân- ı ins ü cân olur 
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 Bir dem görür olmuş gedâ yalın tene giymiş abâ 
 Bir dem ganî himmet ile fagfûr u hem hakan olur 
 
 Bir dem gelir âsî olur Hak zihnini yavu kılar 
 Bir dem gelir kim yoldaş ı hem zühd ü hem îmân olur 
 
 Bir dem günâhın f ikr eder dosdoğru Tamu'ya gider 
 Bir dem görür Hak rahmetin Uçmak'lara Rıdvân olur 
 
 Bir dem varır mescidlere yüzün sürer onda yere 
 Bir dem varır deyre girer Đncil okur ruhbân olur 
 
 Bir dem gelir Mûsâ olur yüz bin münâcâtlar kılar 
 Bir dem girer kibr evine Firavn ile Hâmân olur 

 Bir dem gelir Îsâ gibi ölmüşleri diri kılar 
 Bir dem gelir güm-râhleyin yolunda ser-gerdân olur 
 
 Bir dem döner Cebrâil'e rahmet saçar her mahfile 
 Bir dem gelir güm-râh olur miskîn Yûnus hayrân olur 

 (Dîv ân, s.67-68)  
 
 (MEZARLIKTA-I) 

 Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri 
 Ger taş isen eriyesin bakıp göricek bunları 
 
 Şunlar ki çokdur mâllar ı gör nice oldu hâlleri 
 Sonuncu bir gömlek giymiş onun da yokdur yenleri 
 
 Kanı mülke benim diyen köşk ü sarây beğenmeyen 
 Şimdi bir evde yatarlar taşlar olmuş üstünleri 
 
 Bunlar eve girmeyeler zühd ü tâat kılmayalar 
 Bu beyliği bulmayalar zîrâ geçdi devrânları 
 
 Kanı ol ş îr în sözlüler kanı ol güneş yüzlüler 
 Şöyle gâib olmuş bunlar hiç belirmez nişanlar ı 
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 Bunlar bir vakt beyler idi kapıc ılar korlar idi 
 Gel şimdi gör bilmeyesin bey kangıdır ya kulları 
 

 Ne kapı vardır giresi ne yemek vardır yiyesi 
 Ne ış ık vardır göresi dün olmuşdur gündüzleri 
 

 Bir gün senin dahı Yûnus benim dediklerin kala 
 Seni dahı böyle kıla nitekim kıldı bunlar ı 
 
 (Dîv ân, s.371) 
 

 ¥¥¥¥ 
 

 (MEZARLIKTA-II) 
 

 Teferrüc eyleye vardım sabahın sinleri gördüm 
 Karışmış kara toprağa şu nâzik tenleri gördüm 
 

 Çürümüş toprak içre ten sin içinde yatar pinhân 
 Boşanmış damar akmış kan batmış kefenleri gördüm 
 

 Yıkılmış sinleri dolmuş hep evleri harâb olmuş 
 Kamu endîşeden kalmış ne düşvâr hâlleri gördüm 
 

 Yaylalar yaylamaz olmuş kışlalar kışlamaz olmuş 
 Bar tutmuş söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm 
 

 Kimisi zevk ü işretde kimi sâz u beşâretde 
 Kimi belâ vü mihnetde dün olmuş günleri gördüm 
 

 Soğulmuş şol kara gözler belirsiz olmuş ay yüzler 
 Kara toprağın altında gül deren elleri gördüm 
 
 Kimi boyun burup yatmış tenini toprağa katmış 
 Anasına küsüp gitmiş boyun buranlar ı gördüm 
 

 Kimi zâr î kılıp ağlar zebânîler cânın dağlar 
 Tutuşmuş sinleri oda çıkan tütünleri gördüm 
 
 Yûnus şimdi bunu gördü onu bize haber verdi 
  Aklım şaşdı ögüm derdi nitekim bunlar ı gördüm 
 
 (Dîv ân, s.223-224) 
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 (YAĞMA OLSUN) 
 
 Cânlar cânını buldum bu cânım yağma olsun 
 Assı ziyândan geçdim dükkânım yağma olsun 
 
 Ben benliğimden geçdim gözüm hicâbın açdım 
 Dost vaslına ulaşdım gümânım yağma olsun 
 
 Benden benliğim gitdi hep mülkümü dost tutdu 
 Lâ-mekân kavmi oldum mekânım yağma olsun 
 
 Đkilikden usandım aşk donunu donandım 
 Derdi hânına kandım dermânım yağma olsun 
 
 Varlık çün sefer kıldı ondan dost bize geldi 
 Vîrân gönül nûr doldu cihânım yağma olsun 
 
 Geçdim bitmez sagınçdan usandım yaz u kışdan 
 Bostânlar başın buldum bostânım yağma olsun 
 
 Taallukdan üzüşdüm ol dostdan yana uçdum 
 Aşk dîvânına düşdüm dîvânım yağma olsun 
 
 Yûnus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin 
 Ballar balını buldum kovanım yağma olsun 
 
 (Dîv ân, s.279-289) 
 
 (ÇIKDIM ERĐK DALINA) 
 
 Çıkdım erik dalına anda yedim üzümü 
 Bostân ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu 
 
 Kerpiç koydum kazana poyraz ile kaynatdım 
 Nedir diye sorana bandım verdim özünü 
 
 Đplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemiş 
 Becid becid ısmarlar gelsin als ın bezini 
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 Bir serçenin kanadın kırk kanlıya yükletdim 
 Çifti dahi çekmedi kaldı şöyle yazılı 
 
 Bir sinek bir kartalı kaldırıp vurdu yere 
 Yalan değil gerçekdir ben de gördüm tozunu 
 
 Balık kavağa ç ıkmış zift turşusun yemeğe 
 Leylek koduk doğurmuş bak a şunun sözünü 
 
 Bir küt ile güreşdim elsiz ayağım aldı 
 Güreşip basamadım göyündürdü özümü 
 
 Kaf Dağı'ndan bir taşı şöyle atdılar bana 
 Öylelik yere düşdü bozayazdı yüzümü 
 
 Gözsüze fısıldadım sağır sözüm işitmiş 
 Dilsiz çağır ıp söyler dilimdeki sözümü 
 
 Bir öküz boğazladım kakıldım sere kodum 
 Öküz ıssı geldi eydür boğazladın kaz ımı 
 
 Uğruluk yapdım ona bühtân eyledi bana 
 Bir çerçi geldi eydür kanı aldın gözgümü 
 
 Tosbağaya uğradım gözsüz sepek yoldaşı 
 Sordum sefer kancaru Kayserî'ye azimi 
 

 Yûnus bir söz söylemiş hiç bir söze benzemez 
 Münâfıklar elinden örter ma'nâ yüzünü 
 
 (Dîv ân, s.405-407) 

 
 (EL-HAMDÜ LĐ'LLÂH) 
 
 Hak'dan gelen şerbeti içdik el-hamdü li' llâh 
 Şol kudret denizini geçdik el-hamdü li'llâh 
 
 Şol karşıki dağları meşeleri bâğlar ı 
 Sağlık safâlık ile aşdık el-hamdü li'llâh 
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 Kuru idik yaş olduk ayak idik baş olduk 
 Kanatlandık kuş olduk uçduk el-hamdü li'llâh 
 
 Vardığımız illere şol safâ gönüllere 
 Baba Tapduk ma'nâs ın saçdık el-hamdü li'llâh 
 
 Beri gel barışalım yad isen bilişelim 
 Atımız eğerlendi eşdik el-hamdü li' llâh 
 
 Đndik Rûm'u kışladık çok hayr u şer işledik 
 Uş bahar geldi geri göçdük el-hamdü li'llâh 
 

 Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk 
 Akdık denize dolduk taşdık el-hamdü li'llâh 
 
 Tapdug'un tapusunda kul olduk kapıs ında 
 Yûnus miskîn çiğ idik pişdik el-hamdü li'llâh 
 

(Dîv ân, s.296-297) 

 
 (BANA SENĐ GEREK SENĐ) 
 
 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni 
 Ben yanarım dünü günü bana seni gerek seni 
 
 Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim 
 Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni 
 
 Aşkın âşıklar öldürür aşk denizine daldır ır 
 Tecellî ile doldurur bana seni gerek seni 
 
 Aşkın zencîrini üzem deli olam dağa düşem 
 Sensin dün ü gün endîşem bana seni gerek seni 
 
 Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar 
 Toprağım onda çağıra bana seni gerek seni 
 
 Sûfîlere sohbet gerek ahîlere âhret gerek 
 Mecnûnlara Leylâ gerek bana seni gerek seni 
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 Ne Tamu'da yer eyledim ne Uçmak'da köşk bağladım 
 Senin için çok ağladım bana seni gerek seni 
 
 Cennet Cennet dedikleri bir ev ile bir kaç Hûrî 
 Đsteyene virgil onu bana seni gerek seni 
 

 Yûsuf eğer hayâlini düşde göreydi bir gece 
 Terk ede idi mülklerin bana seni gerek seni 
 
 Yûnus çağırırlar adım gün geçdikçe artar odum 
 Đki cihânda maksûdum bana seni gerek seni 

 (Dîv ân, s.383-384) 
 
 (ZAMÂNE) 

 Müsülmânlar zamâne yatlu oldu 
 Helâl yenmez harâm kıymetli oldu 
 

 Okunan Kur'ân'a kulak tutulmaz 
 Şeytânlar semirdi kuvvetli oldu 
 

 Harâm ile hamîr tutdu cihânı 
 Fesâd işler eden hürmetli oldu 
 

 Kime kim Tanr ı'dan haber verirsen 
 Kakır baş ın salar hüccetli oldu 
 

 Şâkird üstâd ile arbede kılar 
 Oğul ata ile izzetli oldu 
 

 Fakîr ler miskînlikden çekdi elin 
 Gönüller yıkuban heybetli oldu 
 

 Peygamber yerine geçen hocalar 
 Bu halkın baş ına zahmetli oldu 
 

 Tutulmaz oldu peygamber hadîsi 
 Halâyık cümle Hak'dan utlu oldu 
 

 Yûnus gel âşık isen tevbe eyle 
 Nasûha tevbe ucu kutlu oldu 

 (Dîv ân, s.388-389) 
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 (GEL GÖR BENĐ AŞK NEYLEDĐ) 

 Gönlüm düşdü bir sevdâya gel gör beni aşk neyledi 
 Başımı verdim kavgaya gel gör beni aşk neyledi 
 
 Ben yürürüm yana yana aşk boyadı beni kana 
 Ne âkılim ne dîvâne gel gör beni aşk neyledi 
 
 Ben yürürüm ilden ile dost sorarım dilden dile 
 Gurbetde hâlim kim bile gel gör beni aşk neyledi 
 
 Benzim sarı gözler im yaş bağrım pâre yüreğim baş 
 Hâlim bilen dertli kardeş gel gör beni aşk neyledi 
 
 Gurbet ilinde yürürüm dostu düşümde görürüm 
 Uyanıp Mecnûn olurum gel gör beni aşk neyledi 
 
 Gâh tozarım yerler gibi gâh eserim yeller gibi 
 Gâh çağlar ım seller gibi gel gör beni aşk neyledi 
 
 Akar sulayın çağlar ım dertli ciğerim dağlar ım 
 Şeyhim anuban ağlar ım gel gör beni aşk neyledi 
 
 Yâ elim al kaldır beni yâ vaslına erdir beni 
 Çok ağlatdın güldür beni gel gör beni aşk neyledi 
 
 Ben Yûnus-ı bî-çâreyim başdan ayağa yarayım 
 Dost ilinde âvâreyim gel gör beni aşk neyledi 
 
 (Dîv ân, s.402-403) 
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YUSUF ZĐYA ORTAÇ 
  

Đstanbul’da doğdu (1895). Vefa Đdadisi’nden mezun oldu. 
Đzmir Sultanisi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Daha sonra 
öğretmenliğe Đstanbul’daki yabancı okullarda devam etti. 1946’da 
Ordu milletvekili seçildi. Sonra tekrar sahibi bulunduğu Akbaba 
dergisi ve yayınlarına döndü. 11 Mart 1972’de Đstanbul’da vefat 
etti. 

Türk edebiyatı tarihinde “Hecenin Beş Şairi”nden biri olarak 
anılır. Dili sade ve akıcıdır. 1919’da yazdığı Binnaz oyunu, Türk 
tiyatro tarihinde heceyle yazılmış, sanat değeri taşıyan başarılı ilk 
manzum piyes olarak kabul edilmiştir. Nesirlerinde sağlam, 
düzgün ve kıvrak bir dil ve üslup görülür. 

 
Eserleri : 
 
Şiir : 1.Akından Akına (1916), 2.Cenk Ufukları (1917), 

3.Âşıklar Yolu (1919), 4.Yanardağ (1928), 5.Bir Servi Gölgesi 
(1938), 6.Kuş Cıvıltıları (1938, Çocuk Şiirleri), 7.Bir Rüzgâr Esti 
(1962) 

Roman : 1.Göç (1943), 2.Üç Katlı Ev (1953) 
Oyun : 1.Binnaz (1919), 2.Nâme (1919), 3.Nikâhta Kerâmet 

(1923) 
Hatıra-Gezi : 1.Beşik (1943), 2.Ocak (1943), 3.Sarı Çizmeli 

Mehmet Ağa (1956), 4.Gün Doğmadan (1960), 5.Portreler (1960), 
6.Bizim Yokuş (1966), 7.Göz Ucuyla Avrupa (1958), 8.Đsmet Đnönü 
(1946)  

  
ESKĐ EV 

Köşede altın oymalı Edirne kavukluğu, 
Üstünde çeşm-i bülbül sürahi 
Yıldız serpintili mavi bir buğu… 

Birinde kallâvisini dinlendirmiş asırlar, 
Öbürünün ış ık göğsünde 
Geceler dolusu s ırlar !.. 

Duvarlarda iki kılıc ın gümüş çaprazı, 
Sene 1053 amel-i Şahin Usta 
Üstündeki tâlik yazı.. 
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Çeliğine su vermiş kral kellelerinin kanı, 
Bir vuruşta parçalanmış 
Kim bilir kaç şövalyenin kalkanı!.. 
 
(Türk Şiiri Antolojisi, s.168) 

 
BĐR SELV Đ GÖLGESĐ 
 
Rûhumu bu çarmıha kendi elimle gerdim: 
Bir nebî ıztırâbı kaynıyor her yerimde. 
Ölüm, siyah bir tütsü yakıyor gözlerimde; 
Aldığım her nefesi son nefes gibi verdim! 
 
Neşeler, ihtiraslar, arzûlar, artık gidin : 
Kahkahalar, içimde kanayan birer zakkum? 
Iş ıklar, gözlerime serpilen bir avuç kum? 
Bir selvinin gölgesi : Son cenneti ümîdin… 
 
Bir selvinin gölgesi : Kırk yılın son emeli, 
Son hıçkır ık bu selvi gölgesinde dinecek; 
Son damla yaş bu selvi gölgesine sinecek 
Alnımı okşayınca ölümün anne eli? 
 
(Türk Şiiri Antolojisi, s.168-169) 
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 ZEYNEB HATUN  

 Latîfî Tezkiresi'ne göre Kastamonu'lu, Âşık Çelebi'ye göre 
Amasyalıdır. Fatih Sultan Mehmed adına bir divan düzenlediği 
belirtiliyorsa da eseri ele geçmemiştir. Mihrî Hatun ile çağdaş olan 
Zeyneb Hatun, Âşık Çelebi'ye göre Sultan II.Bayezid zamanında 
Şehzade Ahmed’in hizmetinde bulunmuş, Mihrî i le birlikte 
Amasya'da şehzadeye kasideler takdim etmiştir. Amasya 
kadılarından Đshak Fehmi Efendi i le evlenmiştir.  
 
 GAZEL 

 Keşf et nikâbını yer ü göğü münevver et 
 Bu âlem-i anâsır ı Firdevs-i enver et 

 Đki cihânda kalmamış ım nesneye hemîn 
 Yâ Rab Habîbinin bana vaslın müyesser et 

 Depret lebini cûşa getir havz-ı Kevseri 
 Anber saçını çöz bu cihânı muanber et 

 Yârın yolunda aşkıla derdinden öleni 
 Kim der sana ki hicr ile cânın mükedder et 

 Âb-ı hayât olmay ıcak kısmet ey gönül 
 Yüz bin gerekse zulmeti seyr-i Skender et 

 Hattın berât verdi sabâ yiline dedi 
 Tîz er Hıtâ'ya Çîn'i tamâmet musahhar et 

 Zeyneb çü dôst zülf i bigi târumârs ın 
 Dîvâne olma şi'rini dîvân ü defter et 

 (Türk Edebiy atı Nümûneleri, s.304-305) 
 
 NAZM 

 Şehâ bu sûret-i zîbâ sana Hak'dan inâyetdir 
 Sanırsın Sûre-i Yûsuf cemâlinden bir âyetdir 
 Senin hüsnün benim aşkım, senin cevrin benim sabrım 
 Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihâyetdir 
 
 (Türk Edebiy atı Nümûneleri, s.305) 
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 ZĐYA OSMAN SABA 
 
 Đstanbul'da doğdu (1910). Yatılı okuduğu Galatasaray 
Lisesi'ni 1931'de bitirdi. Cumhuriyet gazetesi muhasebe 
servisinde çalıştı. Yüksek öğrenimini Đstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nde tamamladı (1936). Đlk şiiri Servetifünun dergisinde 
(1927) çıkan Ziya Osman Saba, bu dergide tanıştığı 
arkadaşlarıyla Yedi Meşale topluluğunda birleşti (1928). Meşale 
dergisi kapanınca bir süre Milliyet gazetesinin edebiyat sayfasına, 
Đçtihat dergisine yazdı. 1933'ten sonra yazı ve şiirlerini daha çok 
Varlık'ta yayımladı. Millî Eğitim Basımevi Tashih Bürosu şefliği 
yaptı (1945-1950). Kalp hastalığı dolayısıyla Kadıköy'deki evinde 
Varlık Yayınevi'nin yayın işleriyle uğraştı. 1957'de Đstanbul'da 
öldü. Eyüp Mezarlığı'nda medfundur.  
 Yedi Meşalecilerin şiire en sadık şairi Ziya Osman, çocukluk 
özlemi, hatıralara düşkünlük, ev-aile sevgisi, fakir hayatlara karşı 
utanç ve acıma, Allah'a kulluk, Kadere rıza, küçük mutluluklarla 
yetinme, ölüme yakınlık, Âhiret özlemi gibi konuları işledi. 
1940'tan sonra serbest şekillerle de yazdı. Yumuşak, açık ve duru 
şiirler bıraktı. Hikâyelerinde genellikle bir anı karakteri görülür. 
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : 1.Sebil ve Güvercinler (1943), 2.Geçen Zaman (1947), 
3.Nefes Almak (1957) 
 Hikâye : 1.Mesut Đnsanlar Fotoğrafhânesi (1952), 2.Değişen 
Đstanbul (1959) 
 
 ¥¥¥¥ 
 
 RABBĐM, NĐHAYET SANA 
 
 Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz... 
 Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı, 
 Belki bir sabah vakti, belki gece yarısı, 
 Artık nefes almay ı bırakıp gideceğiz... 
 Ben artık korkmuyorum, herşeyde bir hikmet var. 
 Gecenin sonu seher, kış ın sonunda bahar. 
 Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar, 
 Birer ağaç altında sevgilimiz, annemiz. 
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 Gece değmemiş sema, dalga bilmiyen deniz, 
 En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz 
 Ümitler içindeyim, çok şükür öleceğiz... 
 
 (Geçen Zaman, s.27) 

 
 ¥¥¥¥ 
 
 TOPRAĞIM 
 
 Ne kadar istiyorum, akşamleyin, ezanda, 
 Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsultan'da; 
 Bir yanda ölmüşler im, bir yanda kalanlar ım. 
 
 Duyayım : Gece, gündüz, hayat, ölüm içiçe, 
 Dallara konan karga, camımı vuran serçe, 
 Toprakta yatan annem, eli dizimde kar ım. 
 
 Ahret dolsun içime kumruların "hû"sundan 
 Diyeyim, camiinin geçerken avlusundan. 
 Şu musalla taşında bir namaz yatacağım. 
 
 Bir tabutun içinde s ır vermeden gidenler, 
 Orda, beyaz taşlarla yıllardır beni bekler, 
 Benim de gözlerime yakın olsun toprağım. 
 
 (Geçen Zaman, s.32) 

 
 BU SAKĐN ÖĞLE VAKTĐ 
 
 Bu sakin öğle vakti... Mevsim taze, gün ılık. 
 Bir dersten çıkmış kadar içimde bir ferahlık. 
 Yeniden yapraklanan şu ç ınar ın gölgesi. 
 Şu beyaz minareden dökülen ezan sesi. 
 Şu yosun tutmuş çeşme, her bir taş selvilikten, 
 Bana bahsediyorlar en sonsuz iyilikten. 
 Cetlerimin mermerde seyrettiğim yazıs ı. 
 Bir saatin vuruşu : günün henüz yarıs ı. 
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 Çocukların koşuşu, kuşlar ın dem çekişi, 
 Mesudediyor beni vatanımın güneşi. 
  
 (Geçen Zaman, s.49) 
 
 GEÇ KALDIK 
 
 Geç kaldık, Ya Rab, geç kaldık!.. 
 Şu hayat işte, gök, dallar, gün, 
 Bizi sardı, Ya Rab, geç kaldık... 
 Bırakıp fazlasını ömrün, 
 Koşup sükûnuna ermeğe, 
 Koşup sana hesap vermeğe 
 Geç kaldık, Ya Rab, geç kaldık... 
 
 (Geçen Zaman, s.53) 
 
 SEVGĐLER 
 
 Đnsanlar, hepinizi seviyorum! 
 Đçinizde dostlarım, kardeşlerim var. 
 Ey şehir ! Bütün hemşerilerim. 
 Bayramınız bayramım, kederiniz kederim. 
 Yoksullar, hastalar, zavallılar, 
 Sizler için gözler imdeki pınar. 
 
 Ölüler! Özlemez olur muyum dünyanızı, 
 Aranıza karışmış annem var, babam var. 
 
 Günler geçiyor diye bir yandan içim sızlar, 
 Hayat! Hayat! Seviyorum seni. 
 Yemyeşil çayırlarda bembeyaz gezen kızlar ! 
 Aranızda sevgilim var. 
 
 (Geçen Zaman, s.105) 
 
 
  



M. Muhsin KALKIŞIM                            IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi 

 311

ZĐYA PAŞA 
 
 Đstanbul'da doğdu (1825). Sadaret Kalemi'nde memurken 
Reşit Paşa'nın yardımıyla kâtip olarak saraya alındı (1855). 
Fransızca öğrendi. Kıbrıs'a (1861) ve Amasya'ya (1863) 
mutasarrıf oldu. Meşrutiyetin kurulmasına çalışan Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti üyesi olduğu için Namık Kemâl'le birlikte Paris'e kaçtı 
(1867). Londra'da yine Namık Kemâl'le Hürriyet gazetesini çıkardı 
(1868). Cenevre'ye gitti (1870). Ertesi yıl Đstanbul'a döndü. Sultan 
Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra Maarif Müsteşarı oldu 
(1876). Kanûn-i Esâsî Encümeni'nde çalıştı. Suriye (1877), Konya 
ve Adana'da (1878-1880) vali lik yaptı. 17 Mayıs 1880'de Adana'da 
öldü. Mezarı Adana'dadır.  
 Ziya Paşa, Klasik Türk Edebiyatı sevgi ve alışkanlığını 
sürdürmekle beraber, hak, adâlet, terakki gibi siyâsî ve sosyal 
düşünce ve kavramları savunan şiirleri (Terkib-i Bend), halk dilinin 
yazı dili olmasını, halk şiirimizin değerlendirilmesini isteyen 
makalesi (Şiir ve Đnşâ) i le, Tanzimat ediplerinin ortak ideallerine 
katıldı. Đstibdada karşı tavır aldı.  
 
 Eserleri : 
 
 Şiir : Eş'âr-ı Ziyâ (1881) [Külliyât-ı Ziyâ Paşa, 1925] 
 Antoloji : Harâbât (Arap, Fars, Türk Şiiri Antolojisi, 3 cilt, 
1874)  
 Yergi : Zafer-nâme (1868) 
 
 TERKĐB-Đ BEND 
 
 IV 
 
 Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenâdan 
 Başın alamaz bir dahi bârân- ı belâdan 
 
 Âsûde olam dersen eğer gelme cihâna 
 Meydâna düşen kurtulamaz seng-i kazâdan 
 
 Sâbit-kadem ol merkez-i me'mûn- ı r ızâda 
 Vâreste olup dâire-i havf u recâdan 
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 Dursun kef-i hükmünde terâzû-yı adâlet 
 Havfın var ise mahkeme-i rûz-ı cezâdan 
 
 Her kim ki arar bûy-ı vefâ tab'-ı beşerde 
 Benzer ana kim devlet umar z ıll- i hümâdan 
 
 Bî-baht olanın bâğına bir katresi düşmez 
 Bârân yerine dürr-i güher yağsa semâdan 
 
 Erbâb- ı kemâli çekemez nâkıs olanlar 
 Renc îde olur dîde-i huffâş ziyâdan 
 
 Her âkıle bir derd bu âlemde mukarrer 
 Râhat yaşamış var mı gürûh- ı ukalâdan 
 
 Halletmediler bu lügâz ın s ırrını kimse 
 Bin kafile geçti hükemâdan fuzelâdan 
 
 Kıl san'at- ı üstâdı tahayyürle temâşâ 
 Dem vurma ger ârif  isen çûn ü çerâdan 
 
 Đdrâk- i meâli bu küçük akla gerekmez 
 Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez 
 
 V 
 
 Dehrin ne safâ var acabâ sîm ü zerinde 
 Đnsan bırakır hepsini hîn- i seferinde 
 
 Bir reng-i vefâ var mı nazar kıl şu sipihrin 
 Ne leyl ü nehâr ında ne şems ü kamerinde 
 
 Seyretti havâ üzre denir taht-ı Süleymân 
 Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde 
 
 Hür olmak ister isen olma cihânın 
 Zevkinde safâsında gamında kederinde 
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 Cânân gide rindân dağıla mey ola rîzân 
 Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde 
 
 Hayr umma eğer sadr-ı cihân olsa da bilfarz 
 Her kim ki hasâset ola ırk u güherinde 
 
 Yıldız arayıp gökte nice turfe müneccim 
 Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde  
 
 Anlar ki verir lâf ile dünyâya nizâmât 
 Bin türlü teseyyüb bulunur hânelerinde 
 
 Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz 
 Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde 
 
 Ben her ne kadar gördüm ise baz ı mazarrât 
 Sâbit-kademim yine bu re'yin üzerinde 
 
 Đnsâna sadâkat yaraşır görse de ikrâh 
 Yardımc ıs ıdır doğrular ın Hazret-i Allâh 
 
 VII 
 
 Bir abd-i Habeş dehre olur baht ile sultân 
 Dahhâk'in eder mülkünü bir Gâve per îşân 
 
 Đkbâline idbârına dil bağlama dehr in 
 Bir dâirede devr edemez çenber-i devrân 
 
 Zâlim yine bir zulme gir if târ olur âhir 
 Elbette olur ev yıkanın hânesi v îrân 
 
 Ekser görülür çünkü cezâ cins-i amelden 
 Encâmda âhenden ölür rahne-i sühan 
 
 Tezkîr olunur la'n ile Haccâc ile Cengiz 
 Tebc îl edilir Nûşirevân ile Süleymân 
 

IŞIĞIN BÜYÜSÜ - Türk  Şiiri Güldestesi                          M. Muhsin KALKIŞIM              

 314 

 Kâbil midir elfâz ile tağy îr-i hakîkat 
 Mümkün mü ki tefrîk oluna küfr ile îmân 
 
 Bir hâkden inşâ olunur deyr ile mescid 
 Birdir nazar-ı Hak'ta mecûs ile müselmân 
 
 Her derdin olur çâresi her inleyen ölmez 
 Her mihnete bir âhir olur her gama pâyân 
 
 Geh çâk olunur dâmen-i pâkize-i ismet 
 Geh iffet eder âdemi ârâyiş-i zindân 
 
 Sabr et siteme ister isen hüsn-i mükâfât 
 Fikr eyle ne zulm eylediler Yûsuf'a ihvân 
 
 Zâlimlere bir gün dedirir kudret-i Mevlâ 
 Tallâhi lekad âserekellâhu aleynâ 
 
 VIII 
 
 Her şahsı har îm-i Hakk'a mahrem mi sanırsın  
 Her tâc giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın 
 
 Dehri arasan binde bir âdem bulumazsın 
 Âdem görünen har ları âdem mi sanırs ın 
 
 Çok mukbili gördüm ki güler içi kan ağlar 
 Handân görünen herkesi hurrem mi sanırsın 
 
 Bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî 
 Her merhemi her yâreye merhem mi sanırsın 
 
 Kibre ne sebeb yoksa vezîrim deyü gerçek 
 Sen kendini düstûr-ı mükerrem mi sanırsın 
 
 Ey müftehir-i devlet-i yek-rûze-i dünyâ 
 Dünyâ sana mahsûs u müsellem mi sanırsın 
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 Hâlî ne zaman kaldı cihân ehl-i tama'dan 
 Sen zâtını bu âleme elzem mi sanırsın 
 
 En ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun 
 Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırs ın 
 
 Bir gün gelecek sen de per îşân olacaksın 
 Ey gonca bu cem'iyyeti her-dem mi sanırsın 
 
 Nâmerd olayım çarha eğer mihnet edersem 
 Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın 
 
 Allâh'a tevekkül edenin yâveri Hak'tır 
 Nâ-şâd gönül bir gün olur şâd olacaktır. 
 
 IX 
 
 Pek rengine aldanma felek eski felektir 
 Zîrâ feleğin meşreb-i nâsâzı dönektir 
 
 Yâ bister-i kemhâda ya vîrânede cân ver 
 Çün bây ü gedâ hâke berâber girecektir 
 
 Allâh'a sığın şahs-ı halîmin gazabından 
 Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir 
 
 Yaktı nice cânlar o nezâketle tebessüm 
 Şîr în dahi kasd etmesi câna gülerektir 
 
 Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma 
 Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir 
 
 Bed-mâye olan anlaşılır meclis-i meyde 
 Đşret güher-i âdemi temy îze mihektir 
 
 Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr 
 Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir 
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 Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz 
 Dîvâneler in hem-demi dîvâne gerektir 
 
 Afv ile mübeşşir midir ashâb-ı merâtib 
 Kânûn- ı cezâ âcize mi has demektir 
 
 Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz 
 Bir kaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir 
 
 Îmân ile dîn akçadır erbâb- ı gınâda 
 Nâmûs u hamiyyet sözü kaldı fukarâda 
 
 X 
 
 Đkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı 
 Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni ç ıktı 
 
 Sirkat çoğalıp lafz-ı sadâkat modalandı 
 Nâmûs tamam oldu hamiyyet yeni çıktı 
 
 Düşmanlara ahbâbını zemm oldu zerâfet 
 Dildârdan ağyâra şikâyet yeni ç ıktı 
 
 Sâdıkları tahkîr ile red kâide oldu 
 Hırsızlara ikrâm u inâyet yeni çıktı 
 
 Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi 
 Hâinlere ammâ ki riâyet yeni çıktı 
 
 Evrâk ile i'lân olunur cümle nizâmât 
 Elfâz ile terfîh-i ra'iyyet yeni çıktı 
 
 Âciz olanın ketm olunur hakk-ı sar îhi 
 Mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı 
 
 Đsnâd- ı ta'assub olunur merd-i gayûra 
 Dinsizlere tevcîh-i reviyyet yeni çıktı 
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 Đslâm imiş devlete pâ-bend-i terakkî 
 Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı 
 
 Milliyeti nisyân ederek her işimizde 
 Efkâr-ı Frenge tebaiyyet yeni çıktı 
 
 Eyvâh bu bâz îçede bizler yine yandık 
 Zîrâ ki ziyân ortada bilmem ne kazandık 
 
 (Yeni Türk Edebiy atı Antolojisi-II, s.17-21) 
 
 NA'T- I ŞERÎF 
 
 Belâ-yı mâsivâya mübtelâyım yâ Resûlellâh 
 Zebûn-ı pençe-i nefs ü hevâyım yâ Resûlellâh 
 
 Kerem kıl ben es îme el-amân ey Rahmet-i Âlem 
 Ser-â-pâ mahz-ı isyân u hatâyım yâ Resûlellâh 
 
 Sen evreng-i şefâ'at şâhısın sultân- ı rahmetsin 
 Kapında ben de bir kem-ter gedâyım yâ Resûlellâh 
 
 Şefâ'at kıl meded yoksa o rütbe çok günâhım kim 
 Ne rütbe yansam o rütbe sezâyım yâ Resûlellâh 
 
 Zebûn-ı derd-i isyâna tabîb- i mihribân sensin 
 Alîlim ben de muhtâc-ı devâyım yâ Resûlellâh 
 
 Ne gam mücrim isem de bana bestir bu saâdet kim 
 Kapında bir kemîne hâk-pây ım yâ Resûlellâh 
 
 Beni reddetme evlâdın baş ıyçün bâb-ı lutfundan 
 Ziyâ'yım bende-i âl-i abây ım yâ Resûlellâh 
 
 (Yeni Türk Edebiy atı Antolojisi-II, s.32) 
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