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ÖNSÖZ
insanın yaratıldığı günden bugüne kadar, onun en önemli eylemi
olan söz, yani kel§m, yeıyüzünün bütün cografyalarında ço§u kez
şiir biçiminde ifade edilegeldi.
Şiir; sezgi ve
lanacaQı gibi,

ilham yoluyla bilgi elde etme çabası olarak tanım·
insanda estetik zevk ve heyecan uyandıran ahenk.li

söz dizisi olarak da

tanımlanabilir.

Bir başka tanrmla şiir, semboller dünyasının gizemine açılan bir
keşif hareketidir. Şiir, insan~lunun kendi "ben"ini aramasının bir
yansıması olarak da d~erlendirilebilir. Şair ise; e;wa ve olayları, hayatı ve ölümü ve bütün bunların üstünde aşkı, şiirin imkAnlarıyla
yorumlayarak bize sunan adamdır.
Şiir, insanhğı; kardeşliğe, barışa, dostluğa

ve özgürlüğe çağırır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan günümüze kadar
geçen 85 yıl içinde, bu Mecliste çok değerli şair milletvekilleri görev
yaptı.

TBMM'nin 85. Kurulu~ yıl dönümünü kutlama etkinlikleri çerçevesinde böyle bir kitabın hazırlanması, daha önce bu konuda yapılan
çah~manın bir devamı niteliğindedir.
Beğeninize sunduğumuz bu kitabın hazırlanması için değerli
mesailerinden zaman ayıran Şair Milletvekili Sayın Mehmet Atilla
Maraş'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ve takdirlerimi sunuyarum.

Bu kitapta, değerli şair milletvekillerimizin biyografi ve
seçme örnekler yer almaktadır.
Kitabın

kültür ve sanat dünyamıza bir

şiirlerinden

katkı sağlayacağına inanıyo

rum.

Sevgi ve

saygılarımla.

Billent ARINÇ

TOrkiye BQyQk MUiel Mecl~i

Başicanı

SUNUŞ

Türkiye Büyük Millet Medisinin 85. Açıh~ Yıldönümü nedeniyle bir dizi
etkinlik yapılması kararlaştınhrken, TBMM KOitOr, Sanat ve Yayın Kurulu
da, bu bağlamda bir dizi kitap yayınlamayı planladı. Bunlardan bir
tanesi de Meclisin açıldığı 1920'den günümüze Meclis çatısı altında
görev yapmış değerli şairlerimizin şiirlerinden bir demet yaparak, bunların bir güldeste halinde yayınlanmasıdır. Bu güldestenin hazırlanması
görevi bana tevdi edildi. Benden önce de bu konuda değerli bir çalış
ma yapan şair parlamenter Sayın Feyzi Halıcı'nın çalışmasından
oldukça faydalandım. Bunun dışında, birçok kaynaktan yararlanmak
suretiyle bu kitap hazırlandı.
Şairlerin

biyografileri, ifade birli!)ine dikkat edilerek, üçüncü

şahsın

dilinden verildi. Şairlerin kitaptaki sıraları, doğum tarihleri dikkate alı~
narak yapıldı. Elimizdeki kaynaklarda bazı ~irlerin doğum ve ölüm tarihlerinin farklı olduğu göıüldü. Şairlerin doğum ve ölüm tarihlerinin
do~ru olarak tespiti için, Meclis Arşivinden yararlanıldı.
Eseri olmayan, özellilde ~iir kitabı yayınlamamış ve adı ~aire çıkmayan,
antolojilere girmeyen veya edebiyat tarihinde yer almayan, ancak şiirle
de bir şekilde ilgilenmiş pek az milletvekiline bu çalışmada yer verildi.
Şairliği

adeta tescil edilmiş ~air milletvekili sayısı oldukça kabarıktır.
1920'den bugüne kadar Mecliste görev yapan şair milletvekillerinin
sayısı, bu kitapta 80 olarak ortaya çıktı. Bu şairlerin özgün ve tanınmış
şiirlerinden genel olarak üçer şiire yer verildi. Ancak kimi çok tanınmış
şairlerimizin çok tanınan ve sevilen şiirlerinin seçimine özen gösterildi. Bu bağlamda, Cumhuriyet döneminin tanınmış ve edebiyat
dünyamızın yıldızlanndan sayılan şairlerin, üçten fazla şiirine yer verildi
(Yahya Kemal, Ahmet Kutsi, Mehmet Akif, Faruk Nafiz gibi ... ) Ayrıca,
bestelenerek şarkı olmuş şiirler de bu çalışmada yer aldı.
Bu eserin yayınlanmasında desteklerini esirgemeyen, başta Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'a, Türkiye Büyük Millet
Medisi Başkanvekili ve Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın
Nevzat Pakdil'e, kitabın dizgisini yapan Viidan Batırbaygil'e ve kitabın
tashih işini gerçekleştiren Necmettin Can'a teşekkür ediyorum.
Kitabın;

kültür edebiyat ve sanat

dünyasına

bir

katkı sağlaması

dilek-

lerimle ...

Mehmet Atilla Maraı
Şanlıurfa Milletvekili
Ankara, 23 Nisan 2005
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ABDÜLHAK HAMİD TARHAN
Şair (D. 2 Ocak 1852, istanbul-

ö. 12 Nisan
1937). Tahran Setiri Hayrullah Efendi'nin o~lu
dur. Beş yaşında başladı~ı öğrenimini özet derslerle Köşekapısı Mahalle Mektebi ve Hisar
Rüştiyesi'nden sonra Paris Ecole Nationele'de
sürdürdü (1862). Dönüşünde bir süre de Robert
Kolej?nde okudu. Çalışma hayatına Tercüme
Odası'nda memur otarak başladı. Iran elçiliğine
atanan babası Hayrullah Efendi'yle birlikte
Tahran'a gitti (1886). Iki yıl sonra babası ölünce
istanbul'a dönerek (1868) çeşitli devlet
dairelerinde çalıştı. Fatma Hanım'la evlendi
(1871 ). Atandığı ilk diplomatik görev Paris elçilik
katipliği oldu (1876). Bir buçuk yıl sonra bu
görevden alınarak istanbul'a ça~rıldı. Daha sonra
Poti (Kafkasya'da, 1881), Golos (Yunanistan'da,
1882) konsolosluklan ve Bombay (Hindistan'da,
1883) başkonsolosluğu görevine atandı.
Bombay'da rahatsızianan eşiyle birlikte istanbul'a
dönerken, Beyrut'a geldiklerinde Fatma Hanım
veremden kurtulamayarak öldü (21 Nisan 1885).
Vefat eden eşi Fatma Hanım için yazdı~ı 295
kıtalık Makher şiiri Hamid'in gücünü gösteren
muhteşem bir eserdir.
istanbul'a dönen Abdülhak Hamid, dış temsilciliklerdeki memurluklarına devam ederek bir yıl
sonra londra elçifiği başkatipli~i (1886) ve elçilik
müsteşarhğına atandı. Dört yıl da Brüksel elçili~i
(1908-12) yaptıktan sonra Ayan (senato)
üyeliğine seçildi. Cumhuriyet'in ilanından sonra
kendisine maaş bağlandı. lll., IV., ve V. Dönem
istanbul milletvekilliği yaptı. En yaşlı üye olarak
ilk toplantıyı yönetti.
Tanzimat döneminin en bUyük şairi sayılan ve
uzun yıllar "üstad-ı azam• olarak anılan, Türk
şiirine batılı bir anlayış ve nazım yenilikleri getir-

1O (ŞAiR MilLETVEKiLLERi

miş

olan Hamid,

şiir

dilini

ağır

ve

karmaşık söyleyişlerden

kurtara-

madı. Buna kafiıhk felsefi duyuş ve hayal gücünü tüm eserlerinde
ustalıkla sergiledi. Geniş bir coğrafyayı tanıma fırsatını bulmuş

olmaktan da yararlanarak, önemli bölümünü manzum olarak
kaleme aldı~ı tiyatro eserlerinde, Türk, Arap, Asur, Yunan tarihinde
geçen olaylan konu aldı. Ancak tekniğine gereldi titizfiği
gösteremediği için oyunları genelde sahnelenme şansı bulamadı.

ESERLERI:
şiiR : Sahra (1879), Makber (1885), Ölü (1885), Hacle (1886),

Bunlar Odur (1885), Divaneliklerim Yahut Belde (1885), Bir
Setilenin Hasbihali {1886), BalA'dan Bir Ses (1912), Validem {1913),
ilham-ı Vatan (1916), Tayflar Geçidi (1917), Ruhlar (1922), GAr.3m
(1923).
OYUN: Macera-yı Aşk {mensur, 1873; manzum, 1910), Sabr u
Sebat {1875, Istanbul Şehir Tiyatroları'nda oyn., 1961), içli Kız
(1875), Duhter-i Hindu (1876), Nazife (1876, AbdullahU's-Sağirle,
1917), Nesteren (1878}, Tank Yahut Endtılüs'ün Fethi (1879, Sadi
ırmak ve Behçet Kemal Çağlar tar. sadeleştiıilerek 1960, istanbul
Şehir Tiyatroları'nda oyn., 1962), Tezer Yahut Abdurrahman-ı 5.31is
(1880), Eıber (1880),

Zeynep (1908), llhan (1913), Uberte (1913), Finten (1916, Ahmet
Muhip Dranas tar., 1959, Kenan Akyüz tar., sadele~tirildi. 1964},
Tahran {1916), ibn-i Musa yahut ZadOicemal (1917), Sardanapal
(1917), Abdullahi's- Sağir (1917), Yadigar-ı Harb (1917),
Hakan (1935), CünOn-ı Aşk (tefrika, yaz., 1917, kitaplaşmadı),
Kanuni'nin Vicdan Aza bı (yaz., 1937, basılmadı).
DIGER ESERlERi : Mektuplar (Süleyman Nazif tar., 2 dlt, 1916),
HAtırAt (ikdam ve Vakit'te tefrika, 1924-25), Yabancı Dostlar
(1924), ROznAme {Vakit'te tefıika, 1925). Abdulhak Hamid'in
Londra yıllarını Yusuf Mardin, Abdülhak Hamid'in Londrası adlı
kitapta romanlaştırdı.
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IMKBERDEN
Eyvah!. Ne yer, ne yar kaldı,
Gönlüm dolu §h-u z§r kaldı.
Şimdi buradaydı gitti elden,
Gitti ebede gelip ezelden.

Ben gittim, o haksar kaldı,
Bir gU§ede tarmar kaldı;
Baki o enis-i dilden, eyvah!.
Beyrut'ta bir mezar kaldı.
Nerde arayım o dilrübayı? ..
Kimden sorayım o bi-nevayı?
Bildir bana nerde, nerde Yarab?...
Kim attı beni bu derde Yarab?..
Derler ki: "Unut o §§:in§yı,
Gitti tutarak rehli bekayı ... •
Sığsın mı hayale bu hakikat?..
Görsün mü gözü m bu m&erayı? ..

Süratle nasıl değ~ti halim? .
.AJmaz bunu, havsalam, hayalim.
Bir ~y görürüm, mezara benzer,
Baktıkça alır, o yAra benzer.
Şekleı1e güz§r eder leyalim,
Artar yine matemim, melruim.

12 IŞAiR Mil.l.E'MıciLLERi

Bir sadme-i inkil§.bdır bu,
Bilmem ki, yakın mıdır zevalim?
Çık

F:!Uma lahddan ~yanı et,
haline devam et,

Y§.dımdaki

K.etmetme bu razı, söyle bir SÖZ,
Ben isterim atı, öyle bir söz ...
Güller gibi meyl-i ibtisam et,
Dağ-ı dile çare bul, merfurı et:
Bir tatlı

b~§la,

Eyyam-ı

bir güiÜ§Ie,
hayatımı tamam et.

Makber mi, nedir §U gördüğüm yer?.
YA böyle reva mı cl-yı dilber?..
Bir tecrübedir bu, hiledir bu ..
Yok, mahvıma bir vesiledir bu ..
Bak bak, ne deği§mi§ ol semenbert ..
Gül çehresi, bak, ne yolda mugber ...
Nefrin, bu siyah bahta nefrln,
Feryad bu h§le ta-be-mahıer..
Yarab, bana bir melek ıyiln et,
Bir de beni öyle imtihan et:
Doğsun

göreyim o milh yerden,
NOrun çıka ey ililh yerden.
derrniyiln et,
be§er nedir, beyiln et!

MaksOd-ı hayatı

Ferd3-yı
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Ya fikrimi rUhuna kıl ism
Y§ rUhumu hakine revarı et.
Derd oldu mukim, çAre gitti,
GOya vatamm kenNe gitti;
Ben gurbet-i daimlde kaldım,
Bir tUrbe-i bl-ümide kaldım.
Ufkumdan o matıpare gitti,
Bir matla'-ı şeb-nis§re gitti ...
Gördüm yüzünü mis§l-i zulmet,
Matla' ona bir sitare gitti ...

Gördüm yüzünü türab içinde,
Geldim, aradım kitab içinde.
Bir h~ gelir o, dideden dUr,
Gitti diyemem mezara ol nUr.
Bu s~r nedir hisab içinde?.
Erkarn ona inkil§b içinde.

Bir hiçi-1 zi-vücild, yahut,
Bir kabrdir ıztırab içinde.

14 1ŞAIR MiLLETVEKillERi

J.A}R-iAZAM
Mevki, Viyana,
Bir darbe-i ma1kUs ile düşmüş o yana,
Hep tersine dönm~ür onun giydiği şeyler,
Hem biddefeat! ..
Onlarla yatıp kalkar imiş kendisi söyler;
Vaktiyle bütün Pul'da yaprlmi§Sa da heyhat!
Cümlesi solmuş.
Vaktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş
Bir paltosu vardır.
Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o.
Ya Rab ne hayat!..
Cepler delik az çok,
Ukin ne zarar var ki delikten düşecek yok.
Bir korkusu vardı:
Meyhanelerin saat-i tatili pek erken ..
Bir kirli paçavrayla gezer,
Mendilidir o.
L§.stik.ler ayağından çıkar ekser..
Serpuşu ne festir, ne kül§.htır, ne sarıkbr;
Kalpak da değildir.
Bir şapka mı? H§.şa. O onun kendine mahsus,
Bir bajka ıe~ldir.
Keşkül gibi bir şey..
Milliyetini fa.nk olan yok soruyorlar.
Kimdir bu al.lmet, bu musibet, ne kılıktır,
Ürkütmiyelim sus,
Bir kahkaha, bir av'ave kopmakta peyapey..
Zül faknna bir zam! ..
Ancak biri vardır, ona der: Şair-i Azam! ..
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GAZUB BIR ŞAIR
Seneler var ki yazmadım bir §ey,
Hadisat işiernekte peyderpey,
Yeter insan kanıyla yazmak için ..
Yiyerek sanki bir köpek n§.-~ı ..
Olmuşum bir behimeden vahşi,
Müterakkıb kudurmak, azmak için.
Develer kini bende kin-i a.dem,
Hayyelerden zehirlidir handem,
Olurum ağiayınca bir timsah.
Ben ki tufanı yolda§ım sanırım,
Bahr-i ummanı gözyaşım sanırım,
Ve o bahriniçindeyim sebbah.
Sanmayın

yer katında bir bodrum,
Açmışım gökyüzünde bir uçurum,
Ki derununda ben vanm ancak.
Anlıyan kimse var mı hatırda,
Ben eminim ki devr-i hazında,
Yazdığım şeyler anlaşılmayacak.
Bulmuşum tes!iyet bu vadide,
Ne saadet ki hal-i piride
Şarib-ül leyli vennehanm ben.
Bugün olsam da bir cihandide,
Değitim ~imdilik hazandide,
Karlar altında nevbahanm ben.

Volkan

ağzında

her biten

çiçeğim.

Yıldırım yağdırır ateşböceğim,

Eyledim ıaıezar bir ağılı,
Hani ya nerede böyle şeyhuhet,
Ya şebabette var mı deymumet.
Dağlıyım ben, fakat yanardağlı.
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CELAL SAHİR EROZAN
Şair (D. 1863, istanbul - ö. 16 Kasım 1935).
Vefa ldadisi'ni bitirdikten sonra bir süre
Mekteb-i Hukuk'ta öğrenim gördü. Ancak
yanda bırakarak Dışişleri Bakanlığı'nda
memurluğa başladı (1903).
Daha sonra
istanbul Mercan ve Kabataş Uselerinde
öğretmenlik yaptı. Birinci Dünya Savaşı sonlarında (1917-18) ticaretle uğraştı. JJI., IV. ve
V. Dönem Zonguldak Milletvekilli olarak
görev yaptı. TOrk Dili Tetkik Cemiyeti üyeliğine
getirildi.
Kendi imzasıyla ilk şiiri Servet-i FOna n (Ekim,
1899) dergisinde yayımiand ı. Daha çok aşk ve
kadın temalannı işlediği şiirleriyle tanınan

Celal Sahir'in OrOnleri, önce Ahmet Celal,
Şarih gibi müstear isimlerle irtika, Malumat,
Musawer Fen ve Edeb, Usan dergilerinde
çıktı. Milli Edebiyat akımının etkisiyle daha
sade bir dil kullandı. Hece ve serbest ölçüleriyle yazdığı şiirleri, yayın mOdürlüğOnü yaptığı Halka Doğru dergisinde yer aldı. Yeni
Lisan hareketini destekleyen yaztlannı Hak
gazetesinde yazdı.

ESERLERI
ŞIIR :Beyaz Gölgeler (1909), Buhran (1909),
Siyah Kitap (1911).
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Dudaklan bir dal ateş, mercan gibi,
Bakışlan masum bir heyecan gibi,
Yürürken titriyen onarinendamı
Pembe bir gül açmış taze fidan gibi.
Saçlannda

bağlı aı~n

kör düğümü,

Fark edemiyorum gözle gördüğümü;
Bir tatlı rüya mı, bir canlı büyü mü?
Elim dokunuyor, fakat yalan gibi. ..
Karjımda

duruyor, rüya değil, gerçek;
Sesi bülbüllerin ahı gibi titrek.

Hali öyle nazlı, nazı öyle ürkek,
Ormancia avcıdan kaçan ceylfuı gibi ..
Gönül neden böyle kesildi nefesin?
Sen ki aşk içinde ehli hibresin.
Korkanın bu sevda seni incitmesin:
Yaşlı gibisin sen, o pek dvan gibi.
Yaşı

henüz aşkın alev senesinde,
Arar yakacak can o peıvanesinde.
Buseler uzanmış pembe çenesinde
Beni kopar diyen bir erguvan gibi.
Acelen mi vardı, niye doğdun erken?
Bak, sen perişansın o böyle güzelken,
Gönül! Düşünmeden açma sakın yelken:
Yolun umman gibi, bahtın yaman gibi ...

18 !ŞAIR MILLETVEKILLERI

Nereden geldin,

~r!

Bu ne

Keskin karanfil kokusu? .•
Doğrusunu söylesene:
Yfu' evinden geçtin yine
Söyle - rahat mı uykusu?..
Söyleme rüzg&r, söyleme!
Tahammülüm yok, eleme.

Rüzg!r! Onu yatağında
Gördün sen .. Öyle mi kuzum?
Ruhu bir rüya bağında.
Güller açmıı yanagında,
Bense onsuz uykusuzum
Söyleme, rüzgar, söyleme!
Tahammülüm yok eleme.

Penceresi açık mıydı?
1v;tı mı yoksa kanadın?
Üstü açık saçık mıydı?
Saçlan kanıık mıydı?
Sen mi ya~ça taradın?
Söyleme, rüıg&r, söyleme!
Tahammülüm yok, eleme.
Fısıldadın mı adımı?

Küçük pembe kulağınal
Duymadı, uyanrnadı mı?
Aramadı, yanmadı mı?

Bakıp

soluna satınal
Söyleme, rüzg&r, söyleme!
Tahammülüm yok, eleme.
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BEYAZ GÖLGElER
Şir gündü - ne gün bilmiyorum kaç sene
Afaak-ı dirnağımda o mazt-yi kebOdu

oldu

Zulmetlere gark etti uzun bir §eb-i hicıin
Yalnız ikimiz bir ebedl an-ı peıişan
imıir ederek rumuz artık tutu§urken,
Bir veed-i muvaklcatten uyanmış gibi birdin,
Bir hande-i mahmOr ü sema. - renk ile me§hOn
Çe§minde bir endl§e-i nev-ı:Ad ile sordun:
-~ir;

neye benzer senin e§ ar-ı gaıimın?
- Bir tOde-i zulmet. ..
1

-Ne dedin?
- ROhu zalamın.
- Yok bunlara hiç benzemiyor doğrusu Sahir;

Onlarda ne var, söyle kurum, zulmete dM
- Beynimde derin bir gece var, her ne değursa
Bir ha'at-i şeb-renk ediyor üstün iksa,
Ben benzetemem onlan hiçbir §eye ...
Sus sen!
Oh,

onları

bir gölgeye tesb'ih ederim ben.

Bir gölge, fakat benzemiyor başka zitale;
Bir gölge ~ ihs§s ediyor kalb u hay!le;
Bir sine-i pür-hiss ile bir aşk-ı mükedder;
Bir rUh ki ufkunda gezer mavi güne§ler...

Bir müzher-i hülya-yı mukaddeste açılmı§
Zanbak gibi b1-ş§ibe, ıeflaf u leben-ffim,
Yahud da beyaz bir krizantem, hani her kış
Mutlak tajınm kalbimin üstünde her a~m ...
Onlar gibi bir gölge, beyaz, sar ü ziy!-dAr!
Ataak-ı dimağında doğan neyyir-i ilham

Döktükçe §Uaatlnı efk.anna, onlar
Hep sine-i evrakı eder ma.'kes-i 3rfun ...
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MEHMET EMİN YURDAKUL
Şair, yazar (0.1869, istanbul •

ö.

14 Ocak

1944).
Beşilctaş SObyan Mektebi'nden sonra Beşiktaş
Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi. Mülkiye Melctebi'ndeki
ö~renimini yarıda bırakarak Sadaret Kalemi'nde
memurlu~a başladı. Fazilet ve Adalet adlı eserini
beğenen Sadrazam Cevat Paşa'nın emriyle
Rüsumat Evrak MüdüriOğü'ne alındı. Burada
müdürlüğe yükselerek 1907 yılına kadar çalıştı.
ittihad ve Terakki Fırkası'na girdiği ve bu fırkanrn
görüşlerini savunduğu için Erzurum ve Trablus'a
sürüldü. ll. Meşrutiyet'ten sonra Hicaz (1909),
Sivas (1910) ve Erzurum (1911) valiliklerinde
bulundu. 1913 yılında Osmanlı Meclis-i
Mebusanı'na Musul Milletvekili seçildi. istanbul'un işgali üzerine Ankara'ya geçerek Milti
Mücadele'yi destekledi. Şarkikarahisar ll.
Dönem, Şebinkarahisar ııı. Dönem, Urfa IV. , V.,
VI. Dönem ve istanbul vrı. Dönem Milletvekili
olarak TBMM'de bulundu.

Türk Ocağı'nın (3 Temmuz 1911) kuruculan ve
Halide Edip, Ziya Gô~lp, Hamdullah Suphi,
Fuad Köprülü ile Hars ve ilim Heyeti üyeleri
arasında yer aldı. Dr.Adnan Adıvar,
Yusuf
Akçura vb. ile MiiiT Türk Fırkası'nın kuruculan
arasında da bulunup ünlü Sultanahmet
Mitingi'nde işgalcileri lanetleyen konuşmacılar·
dan olan Mehmet Emin, milli duygulan işleyen
şiirleri nedeniyle Türk Şairi, Millf Şair diye
anılmıştır. Ününü, 1897 TOrk-Yunan savaşının
zaferle sonuçlanması üzerine yazdığı Cenge
Giderken adlı şiiriyle duyurdu. Ilk şiirleri Servet·i
FOnOn, Çocuk Bahçesi gibi dergilerde çıkmıştı.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ahmet Ağao~lu,
Yusuf Akçura gibi döneminin Onlü TOrkçöleri ile
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Türk Yurdu dergisini kurmuş (18
akımının öncülerinden olmuştu.

Ağustos

1911), Milli Edebiyat

Tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

ESERLERI:
ŞiiR: Türkçe Şiirler (1889), Türk Sazı (1914), Ey Türk Uyan ( 1914),
Tan Sesleri (1915), Ordunun Destanı (1915), Dicle Önünde (1916),
isyan ve Dua (1918), ZaferYolunda (1918), Turan'a Doğru (1918),
Aydın Kızlan (t 919).

NESIR : Fazilet ve Adalet (1890), Türk'ün Hukuku (1919), Dante'ye
(1928), Kral Corc'a (1928), Mustafa Kemal (1928), Arıkara (1939)

vd.
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ANADOLUDAN ııiR SES YAHuD CENGE. GIDERKEN
Ben bir Türk'üm dinim, dnsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur,
insan olan vatanının kuludur,
Türk eviadı evde durmaz; giderim!
Yaradan'ın Kitab'ını kaklırtmam,

Osman'cı~n bay~nı aldırtmam,
Düşmanımı vatanıma saldırtmam,

Tann evi viran olmaz; giderim!
Bu topraldar ecdadımın

~ı.

Evim, köyüm hep bu yerin bucağı,
işte vatan! işte Tann kucağı!
Ata yurdun evlat bulmaz; giderim

Tann'm §!hid duracağım söZÜmde,
Milletimin sevgileri özümde,
Vatanımdan bajka l"Y yok gözümde,
Yar yatağın düşman almaz; giderim!
Ak görnlekle gözyaşımı silerim.
Kara taşla bıçağımı bilerim.
Vatanımçün yücelikler dilerim.
Bu dünyAda kimse kalmaz; giderim!
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BlRAK BENI HA'OORAlTM
Ben en hakir insanı karda§ duyan bir röhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrı'ya iman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;
MaziCımlann intika.mı

olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lrucin benim alevleıim eksilmez;

Bora geçer, lakin benim köpüklerim kesilmez.
Bırak

beni haykırayım, susarsam sen mAtem et;

Unutma ki şAirleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmU§ öksQz çocuk gibidir;
Zaman ona kan damlayan di§lerini gösterir.
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
Yalnız bir sert bakı§h göz, yalnız ağır bir yumruk!

! 23

24 [ŞAiR MiLLETVEKILLERI

SAKJNKESME
Ey hem§ehıi!

Sakın

kesme,

yaş ağaca

balta uran el unmaz!

Na, kütükler! .. Nice yıldır, hiçbirine kervan gelmez,

kuş

kon-

maz;
Bunları

çürümüş ağaçlan

kes, o baltaola bu

Bak, sizin köy şu yemye§il
Gönülleri
Yazık,

koruluğun

gölgesinde ne güzel! ..

açmadadır, yaprakların arasından

günah olmaz mı ki,

yere ser!

çıplak kalsın

esen yel.

bu zümrüt yurt,

yer!
Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula,
Bir tohumu fidan yapmak,

fidanı

Eğer

kalırdı oğula:

böyle olmasaydı, ne

"Mirası mı artır''

diye

öğüt

da bir orman? ..

veren atadan? ..

Sakın

kesme, her dalından bir güzel

Sakın

kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin:

Sakın

kesme,

Sakın

kesme, aziz vatan günden güne

şu

kuş

ses versin:

sevimli köye kanad- kol gersin;
şenlensin! ..

şirin
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Bu kitabdır: Her insana için, dışın öğreten;
Gökte, yerde, tende, canda bir Yaradan sezdiren.
Bu çobandır: kavalını koyunlara dinleten;
Sürüleri akar sular kıyısında gezdiren!..
Her kişiye benlik veren, yol açan;
insanlı~ın sergisine armağanlar atdıran.
Bu çır~dır: Obalara, sarayiara nOr saçan;
Bir köylünün i§ferini tarihlere bastıran!...
Bu

kitabdır:

Bu kitabdır: Yürekleri iyilikle besleyen;
"El bağına girme! ..." diyen, dost yarası n bağlatan.
Bu anadır: Her öksüze ''Yavrum!" diye sesteyen,
Nice cantar kardeş eden, blrbiriyçün ağlatan ...
Bu kita.bdır: Aleıliara her bir şeyi sordurtan,
"Düşün, sonra inan ... " diyen, doğru yolfar gösteren.
Bu bilgidir: Ululuğun yapılann kurdurtan;
Çıplak dağlar yeşilleten, viıin köyler şenleten! ..
Ey kardeşler, şu küçücük arm~anrm atmayın;
Bir koncadır, Muhammed'in gül bağından derildL
Sakın, bunu yapma çiçek demetine katmayın;
Bu §eY size önünüzü açmak için verildi!...
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VELED ÇELEBİ İZBUDAK
Şair, devlet adamı (D. t 869, Konya - ö. 1953).
On sekizinci göbekten Mevlana Celaleddin-i
ROmi'nin torunudur.
ilk tahsilini Mevlana
Dergahı yanındaki Sultan Veled Medresesinde
yaptı. Arapça ve Farsça dillerini genç yaşta iyi bir
şekilde öğrendi. Öğrenimini istanbul ve Şam'da
sürdürdü. Yirmi beş yıl öğretmenlik yaptı.
Mevlana Dergahında dokuz yıl hizmette bulundu. Postnişinlik görevini başarıyla yerine getirdi.
Devamlı olarak gazete ve dergilerde makaleler
yayınladı.
Başta altı

ciltlik "Mesnevi şerhi" olmak üzere
eserler yayınladı. "Türkçe Sultan Veled
Divanı", 'Menak.ıb-ı Hz. Mevlana•, 'Usan-ı FMsr,
sekiz büyük ciltlik, "Türk Dili lügati•, eserlerinin
çeşitli

bazılarıdır.

Devlet memuriyetinden çekildikten sonra Galata
Mevlevihanesi postnişinliğine getirildi. Bu vesileyle yazdığı ilahi, Zekat Dede Zade Ahmet Efendi
tarafından bestelendi. Kaside, naat, gazel, kıt'a,
rubai olarak büyük bir divanı dolduracak kadar
şiir yazdı.

Birinci Ghan Savaşında teşkil edilen Mevlevi
alayının başkumandanı olarak orduda hizmet
etmek: üzere Şam'a gitti. Millf mücadele
başladığında Ankara'da görev aldı. Kurtuluştan
sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın Telif ve
Tercüme Encümeni üyeliğine getirildi. ll., lll., IV.
ve V. Dönem Kastamonu, VI. Dönem Yozgat
Milletvekilliği yaptı.
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Şemsi

ikbali vatansın fuiuman durdukca dur!
Baisi sulhu cihan sensin cihan durdukca dur!
Ey güneş, sen en uzakdan da olursun nOr-paş,
Zerre zerre ben gibi bin bendegfuı, durdukca dur!
Hale-ve~ etrafinı dönmek ne devletdir senin,
Tende dnımsın benim sen, tenele can durdukca dur!

izzü §!nı, seyfi mesiOiünle kaim devletin,
Devletinle, satvetinle izzü şan durdukca dur!
Nuri seyyal oldu ~evkınla zebanımda beyan,
Ey meani §ahı, iklimi beyan durdukca dur!
Görmez elbette iyanı kimse muhtaa beyan,
Matmahı ayni-bedahetde iyan durdukca dur!
Fıtnei ahır zernan kaldınnıyor ba§, korkudan,
Ey penahı ümmeti ahır zaman durdukca dur!

Ey Veled, bir saye peıverde duag('ısun ana,
Sayesinde Gazii sahib kıran durdukca dur!
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GAZEL
Derunım keşfedersin nak§ı

di'dari hazinimden,
Okursun nüshai takdirimi levhi cebinimden.
Te~kkür eyle

Ne anlarsın

hayrünnas isem arbk sorup durma,
Efendi, ~rebü §.yinü dinimden.

Nola teshir ederse sözlerim sükkfuıi tahuti,
Gelen hep hikmeti al"§iyedir rOhul eminimden.
Felek encümle işler sanihatım takı gerdune,
Seherler berk urur her hikmeti halvet güzinimden.
Ne zevkim ben de bilmem suhbetimdir me§rebi ikan,
Gelen küfri siyeh, iman gider bezmi yakinimden.
Benim halvetgehimde ilmü hikmet hemn~inimdir,
Beni işgal edenler dur ederler hemnişinimden.
Kelfunımda

dilerse ey Veled bulsun beni ahlaf,
Gariki zevk olub tert11i ayat hep mübinimden.
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RUBAI
Minnet yapamam bela sonu bulsa dahi,
Zehrabei ğamle

camı

dil dolsa dahi,

Dünyaele çekilmeyen felaket olmaz,
insan alışır azabı kabr olsa dahi.
Belki denilür ate§e etme i~al,
Belki

kılınur

güne§

ziyası

iptat

imkane girer belki bütün emri muhal,
Yok tutmağa

halkın

dilin emma ki mecal.

Hasta gönlüm vakfı hicran oldu, gel!
Sevdiğim, halim perişan oldu, gel!
Nfu"-ı

gamla sine süzan oldu, gel!

Sevdiğim,

halim peri§C!n oldu gel!

Nerde o bezm-i saadet, iltifat,
Cümle amalimle en yüksek hayat.
Çeşmime
Sevdiğim

tar oldu şimdi kainat,
halim

peıi§an

oldu, gel!
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RUBAI
Şu eıy.ıyı

görecek göz kalmadı,
Esran dü§ünecek öz kalmadı.
Ne varsa bildi~m yazdım bitirdim
Başka bir söyleyecek söz kalmadı.
Daim sana b~ım il3lıi özümü,
Derg§.hımdan ayıımadım hiç gözümü.
Namusum ile ağartbm sakalım
Yarab, dem-i piride karartma yüzümü.

o rütbe merve-mend olmam seherclen
Gônülde çün meserretten eser yok.
Güzel tasvir eder hrui derunum
Gaıibim de guruba ~betim çok.
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MEHM ET AKİF ERSOY
Şair ve düşünür (0.1873, istanbul~

1936).

ö.

27 Aralık

Fatih Medresesi müderrislerinden ipekli Tahir
Efendi'nin oğludur. Fatih semtindeki Sarıgüzel
Mahallesinde dünyaya gelen Mehmet Ak.if, Emir
Buhari Mahalle Mektebi'nde ilköğrenimini
tamamlayıp, Fatih Rüştiyesi'ni ve Mekteb~i
Mülkiye'nin lise kısmını bitirdi. lise öğrenimi
sırasında Fatih Camii'ndeki derslere devam ederek
Arapça ve Farsça öğrendi. Mülkiye'nin yüksek kıs~
mına geçtiği yıl babası ölüp evleri de yanınca yeni
açılan Halkah Baytar Mel<tebi'ne girdi ve okuldan
birineilikle mezun oldu (1893). Tarım Bakanlığı
baytarlık bölümünde memurluk yaptı. Görevfı
olarak dört yıl kadar Rumeli, Anadolu, Arnavutluk:
ve Arabistan'da bulundu.
Baytar Mektebi'nde öğretmenlik de yapan Alcif,
1908'de arkadaşı Eşref Edib'le birlikte Sırat~ı
Müstalcim, Sebilürreşad dergilerini çıkardı. Balkan
Savaşı
nedeniyle Baytar Mektebi Müdür
Yardımcılığı ve DarOifOnun'daki genel edebiyat
profesörlüğü görevinden istifa ederek: ayrıldı
(1913). Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinde çıkan makaleleri ve Fatih,
Beyazıt,
Şehzadebaşı, Süleymaniye camilerinde verdiği
vaazlarda, Ziya Gök31p'in öncülüğünü yaptığı,
TürkçOJak akımına karşı islam Birliği görüşünü
savundu (1912). Birinci Dünya Savaşı'ndan önce
Mısır ve Hicata gitti (1913). Savaş sırasında
Almanya'daki müslüman esirlerin durumun u
görmek üzere Alman hükümetinin daveti üzerine
Osmanlı gizli teşkilatı (Teşkilat-ı Mahsusa) tarafın
dan 1914'te Berlin'e; 1914'ün sanianna doğru
aynı örgüt tarafından ingiliz yanlısı Şerif Hüseyin'e
karşı Osmanlı Devletine bağlı kalan Necep Emiri
ibnürreşid'e gönderildi. Bu gezi sırasında Dar'ül
Hik:met'il islamiye başkatipliğine atandı, dönüşünde görevine başladı.
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izmir'in işgalinden (1919) sonra Batı Anadolu'da başlayan Milli
Mücadeleyi desteklemek için Bahkesir'e giderek verdiği vaazlarla
halkın direniş azmini artırmaya çalıştı. Ankara'ya gelişinden kısa bir
süre sonra {Mayıs 1920) seçildiği Burdur Milletvekilliğini 1923'e
kadar sürdürdü. Konya isyanını önlemek, halka öğüt vermek üzere
Konya'ya gönderildi. Oradan geçtiği Kastamonu Nasrullah
Camii'nde coşkulu bir vaaz vererek Sevr Antiaşması ve Milli
Mücadele hakkında halka bilgi verdi (Bu vaaz 1921'de basılarak
bOtan vilayetlere ve cephelere dağıtıldı). Sebil~ür Reşid'ı 20 Kasım
1920'de Kastamonu'da yayımladı. Bu faaliyetlerinden dolayı Oar'ül
Hikmeti'l islamiye'deki görevine son verildi (20 Aralık 1920).
Ankara'ya

döndü~ünde

Taeeeldin

Oergahına yer1eşti.Bu sırada

yazdı~ı şiir TBMM'de üst üste birkaç kez coşkuyla okunarak istiklal
Marşı olarak kabul edildi (21 Mart 1921). istikl.!ll Marşı şairi olarak

kendine verilmek istenilen para armaQanını maddi sıkıntı içinde
olmasına ra~men kabul etmedi. Şer'iwe Vekaleti tarafından kuru·
lan Te'lifat-ı islamiye ve Heyeti (islami Telif Kurulu) üyeliğine seçildi.
Milli Mücadelenin sonuçlanmasından sonra istanbul'a döndü.
Hayatı boyunca inanç ve idealleri için çalışıp mücadele eden
Mehmet Akif, Milli Mücadeleden sonra bu inanç ve ideallerine
aykın gördüğO bazı uygulamalar nedeniyle yurtdışına çıktı. Prens
Abbas Halim Paşa'nın davetiisi olarak Mısır'a gitti. Hilvan'a yerleşti.
Kahire'deki Cami'ül Mısriye adlı Mısır Üniversitesi'nde Türk Dili ve
Edebiyatı profesörlü9ü yaptı (1925-1935). Hastalanınca yurdunda
ölmek arzusu içinde lstanbul'a geldi. 27 Aralık 1936'da ebedi aleme
göç etti. Kabri, Edirnekapı Şehitliği'ndedir.
ilk ~iiri Baytar Mektebi öğrencisi iken okulunun dergisinde (Mektep
Mecmuası, c.2 Mart 1895), bazı şiirleri de Resimli Gazete (1896)'de
çıktı. Servet·i FOnun dergisinde 1898'den itibaren iranh Hafız ve
Sadi'den çeviriler yayrmladı. Önceki adı Sırat·ı Mustakim olan
Sebilürreşad dergisinde (1 908-191 O) çıkan ünlü ~iirleri ve manzum
hikayeleriyle dikkatleri çekmeye ba~lamıştı. Fikir adamı olarak
tümOyle IsiAma bağlılığı savundu. 19. Yüzyılın sonlannda sesini
duyurmaya başlayan isiAmalık Mehmet Akif'in şahsında güçlü bir
temsilcisini buldu. Çağının ünlü IslAmcı düşünürleri Muhammed
Abduh ·(1948-1905), AbdOrreşid ibrahim (1853 - 1944),
Cemateddin Afgani (1838-1897) ile görüş birliği içinde olan
Mehmed Akif, islamiyetin hurafelerden kurtanlması ve
Müslümanların düştüideri bu üzüntü verici durumdan çıkabilmeleri
için temel kaynak olan Kur'an ve sünnete sanlmalan gerektiğine
inanmı~t. Bu görüşünü şiirinde "Doğrudan doğruya Kur'an'dan

ŞAiR MillETVEKillERi 1 33

alıp ilhamı 1 Asnn idrakine söyletmeliyiz islfımı• dizelerinde dile
getirdi. TOrk edebiyatında toplum için sanat akımının başlıca temsilcilerinden biri sayılan Mehmet Akif için şiir, inanç ve düşünceleri
ni açıklayıp yaymak, mücadelesini sürdürmek için bir vasıtadan
ibarettir. "Hayır; hayal ile yoktur benim alışverişim 1 inan ki, her ne
demişsem görOp de söylemişim 1 Şudur cihanda benim en
beğendi!:)im meslek/- Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek!"
diyerek şiirde gerçekçilik akımının dönemindeki önde gelen temsilcisi olmuştur. Seyfi Baba, Hasır, Mahalle Kahvesi, Köse Imam,
Kocakarı ile Ömer manzum hikayeleriyle gerçekçiliğin, aruz
ölçüsüne hakimiyetin unutulmaz örneklerini veren Mehmet Akif.
Çanakkale Şehitlerine şiiriyle edebiyat tarihimize erişilmez bir anıt
dikmiştir.

ESERURl
ŞIIR : Sefahat genel adı altında toplanan şiirleri şu 7 kitaptan oluş
muştur. 1 Kitap: Safahat (1911 ), 2. Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde
(1912), 3. Kitap: Hakkın Sesleri (1913), 4. Kitap: Fatih Kürsüsünde
(1914), 5. K~ap: Hanralar (1917), 6. Kitap: Asım(1924), 7. Kitap:
Gölgeler (1933).

D0Ş0NCE- ARAŞilRMA: Kastamonu Nasrullah KQr.;QsQ'nde (Millt

Mücadele sırasında Nasrullah Camlindeki hitabesi, Elcezire kumanNihat Paşa tarafından Diyarbekir Matbaası'nda bastırıldı.
1921 ), Kur'an'dan Ayet ve Hadisler (Sebilürreşad'da çıkan yazıların~ '""
dan seçmeler. (Haz., Ö.Rıza Doğru!, 1944).
danı

ÇEVIRI : Müslüman Kadın (Ferid Vecdi'den, 1909), Hanoto'nun
isiAmiyete Hücumuna Karşı Şeyh Muhammed Abduh'un
Müdafaası (191 S), içkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı Rahneler
(Abdülaziz Çaviş'den, 1934), Anglikan Kilisesine Cevap (Abdülaziz
Çaviş'den, 1g24, bir bölümü Hazret-i Ali Diyor ki, 1959 ve Hazret-i
Ali'nin Bir Devlet Adamrna Emirnamesi, 1963,adlarryla yayımlandı),
islamiaşmak (Said Halim Paşa'dan 1919), lslamda Teşkilat-ı Siyasiye
(Said Halim Paşa'dan Sebilürreşad'da tefrika, 1922), Kur'an
Tercümesi (Bu eser henüz bulunamadı. Bir rivayete göre döneminin
hükümeti Kur'an yerine ibadettezorunlu tutar düşüncesiyle bu tercümeyi yapmaktan vaz geçti. Diğer bir rivayete göre ölürse yakrimak kaydı ile Camiü'l- Ezher alimlerinden Yozgatlı ihsan Efendi'ye
bıraktı.)
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/lOLBOL
- Basri Bey oğlumuza Bütün dünyaya küskündüm, dün ak§am pek bunalmşım;
Nihayet, bir zaman kırlarda gezmi§, köyde kalmı~m.
Şehirden

kaçmak isterken sular zaten kararmıştı,
Pek ıssız bir karanlık sonradan v3cliyi sarmıştı,
yok, yolcu yok, ses yok; bütün hılkat kesilm~ Jru •••
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal
Işık

Muhitin hi~.li •insaniyet"in timsilidir, sanalım;
Dönüp m~iye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!
Taşarken haşrolup
Zal§mın

beynimden artık bin müselsel y§d,
sinesinden fişkıran memdCıd bir fery§d,

o müstağrak o durgun vecdi nagah öyle eaşturdu
Ki v§.diden bütün, yer yer, enlnler çağiayıp durdu.
Ne muhrik nağmeler, Y§rab, ne mevclmevc demlerdi;
gOya SOr-i Mahşerdi!

Ağaçlar, taşlar ürpermişti,
Eşin

var;

~iyanın

var; baharın var, ki beklerdin;

Kıyametler kopamıak

neydi, ey bülbül, nedir derdin?

O zümrüd tahta kondun, bir sem3.vi saltanat kurdun;
Cih§nın

yurdu hep çiğnense,

çiğnenmez

senin yurdun,

Bugün bir yemyeşil vadi, yann bir kıpkızıl gülşen,
Gezersin, hanum§nın şen, için şen, kainatın şen.
Hazansız, bir zemin isterse, şayet rtıh-i ser-bazın,
Ufuklar, bu'di mutlaklar bütün mahkUm-i pervlıın.
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Değil

bir kayda, sığmazsın • kanadlandın mı- eb'ada
Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada,
Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişarıdır?
Niçin bir damlacık g~nde bir umman hurlı§arıdır?
Hayır;
Asırlar

matem senin hakkın değil ... Matem benim hakkım:
var ki, aydınlık nedir hiç bilmez affi.krm!

Teselliden nasi'bim yok, hazan ağlar bahi!nmda;
Bugün bir h§nmansız serser'i'yim öz diyanmda!
Ne husrandrr ki: Şarkrn ben veffisız, kansız evladr,
Ser§pA Garba çiğnettim de çıktım h§k-i ecdadı!
Hayillimelen geçerken şimdi, fikrim her cü merc oldu,
SAtAHADDiN-i EYYUBi'lerin, FATiH'-.rin yurdu.
Ne zillethtir ki: n§kus iniesin beyninde OSMJ\N'rn:
Ezan sussun, tezalardan silinsin ~dı Mevla'nın!
Ne hicrandır ki: en şevketli bir m.3.z:i ser§p olsun:
O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun!
Çökük bir kubbe kalsın ma'bedinden YILDIRIM Hanın;
Şer&tlerle çlğnensin muazzam kabri ORHAN'rn!
Ne heybeltir ki; vahdet-galıı d1nin devrilip, taı taj,
Sürünsün §imdi milyonlarca me'vasız kalan dindaş
Sürünsün hanumanlar yerde ~kenceyle kıvransın:
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce d~nsın!
Dolaşsın sonra, isl~ın harem-gahında nft-mahrem ...
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem!
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ÇANAKKALE ŞEHITLERINE
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada e§i?
En kesif orduların yükleniyor dördü be§i,

-Tepeden yol bularak geçrnek için Marmara'yaKaç donanmayla sarılml§ ufacık bir karaya.

Ne hay!sızca tahaışüd ~ ufuklar kap~ı!
Nerde - gösterdiği vah§etle "bu, bir Avrupalı"
Dediıir- yırtıa,

Varsa gelmi§,

his yoksulu, sırtlan kümesi,
mahpesi, yahud kafesi!

açılıp

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı be§er,
Kaynıyor kum gibi ... Mah§er mi, hakikat mah§er.
Yedi iklimi cihıinın duruyor kar§ında;
Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar; deriler rengarenk:
Sade bir hadise var ortada: Vah§etler denk.
Kimi HindO, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela ...
Hani, taOna da züldür bu rezil isıila!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahiOk-u asli,
Ne kadar gözdesi mevcUd ise hakk.iyle sefil,
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki

esrarı hayasızcasına.

Maske yırtılmasa hala bize §.fetti o yüz ...
Medeniyyet denilen ka.hpe, hakı"kat, yüzsüz.
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Sonra merundak.i tahribe müvekkel esbab,
Öyle müthi§ ki; eder her biri bir mülkü harftb.
Öteden silikalar parçalıyor Makı;
Beriden zelzeleler kaldınyor a'm3kı;
Bomba §iiTI§ekleri beyninden inip her siperin:
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin
Atılan

altında

cehennem gibi binlerce lağam;
her lağamın yaktığı yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müthi§ tipidir: savrulur enkaaz~ı be§er...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak;
Bo§anır sırtlara, v!dilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha

bürünmü§ de o namerd eller,
tOfanlar; alevden seller.

Yıldınm yayiımı

Veriyor yangını, durll\U§ da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayy§re.
Top tüfekt:en daha sık, gülle yağan merm'iler ...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdtde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat lman?
Hangi kuvvet onu, h~A. edecek kahnna
Çünkü te'sis~i ilAhi o metin istihkfun.
Sanlır,

rfuıı?

indirilir mevki~i müstahkemler,
Be§erin azmini tevkif edemez sun'-u be§er;
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Bu göğüslerse Hud§.'nın ebedi serhaddi;
"O benim sun'-u bediım, onu çiğnetme!" dedi .

.Asımr'rn nesli ... diyordum ya ... nesilmiş gerçek;
i§te çiğnetmedi n3m0s0nu, çiğnetmeyecek.
Şüheda göğdesi,

bir baksana, dağlar, !ajlar ...
O, rükO olmasa, dünyAda eğilmez bCl§lar,
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir hil§.l uğruna, ya Mb, ne güneşler batryor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdacı inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtanyer Tevh'id'i .. .
Bedr'in arslanlan ancak, bu kadar şanlı idi .. .
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni tantıe" desem, sığmazsın.
Here ü merc ettiğin edWra da yetmez o kitab ...
Seni ancak ebediyetler eder istiab.
•su, taşındır'' diyerek Kabe'yi diksem başına;
ROhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsarn da, ridA namiyle,
Kanayan tahdine çeksem bütün ecrfuniyle;
Ebr-i n'i's§.nı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyy§..'ya uzatsam oradan;
Sen bu §.v'i'zenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,
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Türbedfuın gibi tı. fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile aviLeni lebriz etsem;

Tüllenen mağribi, ak§amlan, sarsam yarana ...
Yine bir şey yapabildim diyemem hAtırana,
Sen ki, son ehf-i salibin kırarak savletini;
Şarkın en sevgili sultanı Sal§haddin'i,
Kılıç .A.rslan

gibi iclaline ettin hayran ...
Sen ki, islamı ku~ı§, boğuyorken husran,

O demir çemberi göğsünde kınp parçaladın;
Sen ki. rOhunla beraber gezer ecrfunı

adın;

Sen ki, a's§ra gömülsen ~acaksın ... Heyhat!. ..
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu d hat. ..

Ey §ehld

oğlu

sehid, isteme benden makber,
Sana ağU§unu açmı§ duruyor Peygamber.
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HOSPJ.N
Ben böyle

bakıp durmayacaktım,

dili

bağlı;

islfunı uyandırmak için haykıracaktım.

Gür hisli, gür im!nlı beyinler coıar ancak;
Ben, zaten, uzun boylu dü~ünmekten

uzaktım!

Haykır!

Kime lakin? Hani sahibieri yurdun?
Elierdi yatanlar; sağa baktım, sola bakbm;
Feryadımı artık boğarak, na'şını

tuttum,
Bin parça edip şi'rime gömdüm de bıraktım.
Seller gibi Wdiyi eninim saracakken,
Hiç ç~lamadan, gizli inen ya§ gibi aktım.
Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz;
inler "Safahat''ırndaki hüsran bile sessiz!

ŞAiR MiLLETVEKiLLERi 1 41

l'fl( HAZIN

BIR ME.V1lD GECESI
12 Rebiillewel 1331

Yıllar geçiyor ki,

ya. Muhammed,
Aylar bize hep muharrem oldu!
Ak§am ne güne~li bir geceydi ...
Eyvah, o da leyH matem oldu!
Alem bugün üç yüz elli milyon
MaziOma yaman bir alem oldu:
Çiğnendi hatim-i pruci ~er'in;
NAmUsa yabana mahrem oldu!
Beyninde öten çanın sesinden
Binlerce minAre ebkem oldu.
Allah için, ey Nebiyy-i masum,
islfun-ı bırakma böyle bikes,
isl!m'ı bırakma böyle mazlUm.

7Receb 1331

30

Mayıs

1330

(1914)
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SAMİH RIFAT
Şair (D. 1875, Istanbul-

Ö. 1932).

Babası, Samih Rıfat'ı özel olarak okuttu. Özel
ders alarak kendisini yetiştirdi. 1892 yılında kantar idaresine memur oldu. Şiiıierini önce 'Haznei
Fünun'da yayınladı. Sonra "Mektep", "Maarif' ve
•irtika" adlı dergilerde şiirleri yayınlandı. 1908'de
Dahiliye Mektubi Kalemi Mümeyyizliğine atandı.
Aynı zamanda Sabah gazetesinin başyazarlı~ını
sürdürdü. Bir yandan da Mercan idadlsi'nin son
sınıfında edebiyat dersi okuttu. Hllrriyetin ilanın
da ittifak. adlı bir gazete çıkardı. Biga Mutasarrıf
vekilliğine atanınca öğretmenliği ve gazeteyi
bırakmak zorunda kaldı. 1912' de Konya Valisi
oldu. 1913'de Trabzon Valiliğine gönderildi.
1915'te tekrar Konya Valiliğine getirildi. Bir
zaman sonra da Dahiliye Müsteşan oldu. Milli
Mücadele başladığında Anadolu'ya geçti.
Mehmet Emin Bey ile birlikte halkın ve ordunun
arasına girip vatan borcunun kutsallığını onlara
anlatıp heyecan ve coşkutannı tazelerneye çalıştı.
1921'de Maarif Vek.aleti telif ve tercüme heyetine
başkanlık yaptı. ll., 111. ve IV. Dönem Çanakkale
Milletvekilliği yaptı. "Şarkın Masal Anahtarı• adlı
eserini yazdı. 1932 yılında da Türk Tarihi ve Türk
Dili Tetkik cemiyetlerinde başkan vekiliilderinde
bulundu. Hamasi şiirleri yurt çapında yankı
uyandırdı.

ESERLERI
"Nadim" (roman), Selam Nedir?,
Türk Parkları, Osmanlılarda Din Anlayışı, Tarihten
Ewelki Devirlerin fetkikinde Müracaat Edilecek
Membalar, Milliyet Düsturlan, Divan-ü Lugafi
Türk Tercümesi, Türk lugatı.
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PEJ(

HAZIN BIR MEVIJD GECESI

-izmirin Yunanlılartarafından işgali

üzerine yazılmıştır.
Aydın

Türk'ün ana yurdu:
altın

Vennez onu

ordu.

Düşman iznıir'e girerken,

Bütün millet ağlıyordu!
Aydın, Aydın,

güzel Aydın!

kurtulaydın!

Ah, bir kere

Doğma güneş, yasımız

var!

Git haber ver diyar diyar:
Türk'ün kollan bağlandı!
izmir'i ondan aldılar!
Aydın, Aydın,

Ah bir kere

güzel Aydın!

kurtulaydın!

Karalar mı giydi bu yaz,
Yeşil duvaldı bağlann?

Her bir kuşa mesken olmaz.
Karta! yuvası dağiann
Aydın, Aydın,

güzel Aydın!

Keşke yanıp yıkılaydın!
Y~adıkça Türk evlikh,
Değişir

mi Aydın adı!
Alem cünun mu getirdi?
Yoksa tarih mi bunadı?
Aydın, Aydın,

güzel Aydın?

Keşke yanıp yıkılaydın!..
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Süngümü demir gibi ellerimle kavradım,
Şanlara, zaferiere yürüdüm adım adım!
lrkım doğudan

koptu, dört bucakta savaştı,

I'Jtaydan attığım ok I'Jp ~lannı aştı!
Her vah~i kaya tuttu; bir kartalın yasını,
Sildi mağrur kartallar silahırnın pasını.
Zulme

~ı

besledim ruhumda acı bir kin;
yurdum ve hakkım için!

Asırlarca vuru~um
Yürüdüğüm
Ecdadımın

Yurdumu
Kulağında

izlere iğil de hürmetle bak:
kaniyle yuğrulmu§tur bu toprakl

süZÜlen kan,
küpedir yakut damlalanndan.

çiğneyenin saçından

Kalsa sınırlanmda tek bir kol, tek bir bilek;
Tarih onu bir kılıç kabzasında görecek!
- MafjVarsa hakkın kılıçtır tutunacak bir dalı;
Ya§ayacak milletler, hakkını tanımahi
Benden kurban isteyen zulüm mabetlerine,
Yangınlar girmelidir buhurdanlar yerine!
Adımın

biri

Oğuz

lrkımın istediği:

biri Mustafa Kemal
Ya ölüm ya istildal.

ŞAiR

Daha gençtim, §i're hevesim
beni ıssız geceler;

vardı

Ağlatırdı

şrrimde

bir Nefi tekellüm eder

ROhumda bir Aşık Garip ağiardı
Kalemimle geçinirdi ililem
Yazdıklarım neydi? Hep kendi derdim!
Oluyordum ihtiy&ımla mülhem,
Göz yaşımı

satıp

evlat beslerdim!

Günler geçti, baktı yüzüme felek
Artık zaman göz ya§ımı dindirdi,
Ne oldumsa oldum ... fakat geçinmek
Eski yoksul ~ri didindirdi;
Kurtulmuyor didinmekten ya§'lyan
Görmlı§ var mı bilmem rahat yüzünü?
Ben bir zaman çıkarmadım hatırdan

ihtiyar bir kayıkçının sözünü:

Bu zavallı bir yaz sabahı erken,
Beni uzak bir yerden getirirken.
Yorgun yorgun durmuş elinde kürek,
Şu sözleri söylemi§ti gülerek:
Elli yıldır koca engin deryayı
Bir çomakla karıştırır dururum,
Yakınlaştım arbk göıündü kıyı
lvadığım meğer toprakmı§ oğlum!
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AKDENiZ KlYilARlNDA
Yaslı

gittim,

şen

geldim;

Aç koynunu ben geldim.
Bana bir yudum su ver,
Çok uzak yerden geldim.
Korkma

açıl şen

yurdum,
Dağlara ordu kurdum.
Açık denizlerine
Süngümle kilit vurdum.
Rüzgarlardan atım var;
Şim§ekten kanadım var;
Göğsümde al yazılı
Gazilik beratım var!
RüzgAr bana at oldu;
Şim§ekler kanat oldu;
iğilin gökler, dedim,
Bulutlar kat kat oldu.

Irmaklar gibi ta§tım;
Yalçın

kayalar a;tım.

Hak'ka §Ükürler olsun,
Geldim, sana ul~m!
Varsın yansın ocağım,

Kurtuldu al

sancağım!

Bayrağımın attında

Ben hür ya§ayacağım!
Deniz, deniz, Ak deniz!
Sulan berrak deniz!
Karııda yAr ağlıyor
Gidelim bırak deniz!
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kale yolu;
Göründü Gelibolu
Bırak deniz gideyim,
Orası yasla dolu!

Açıldı

Yürü ey şanlı Gazi!
Kılıcı kanlı Gazi!
Seni Meriç beldiyor
Büyük ünvanh Gazi!
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ZiYAGÖKALP
Şair,

düşünür,

yazar (D.23

Mart

1876,

Diyarba~r- Ö.25 Ekim 1924, istanbul).
Asıl adı

Mehmet Ziya. Diyarbakır'da ilkokulu ve
Askeri Rüştiye'yi bitirip Mülkiye Mektebi'nde
okudu (1883-94). Amcasından Farsça ve Arapça,
okul müdüründen özel olarak Fransızca dersleri
aldı. Öğrenimini tamamlamak üzere geldiği
istanbul'da yatılı bir okul olan Baytar Mektebi'ne
girdi. Son sınıf ö?)rencisi iken Abdülhamit yönetimine karşı faaliyet gösteren gizli bir örgüte
girdiği için dokuz ay tutuldu kaldı, memleketine
sürOidü. Diyarbakır'da gizli örgütlerle ilişkilerini
sürdürerek 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin Diyarbakır
Şubesini kurdu. Diyarbakır'da çıkardığı Peyman
(1909) gazetesinde düşüncelerini açıklayan
yazılar yazdı. 1910 yılında Cemiyet'in Sel~nik'te
toplanan genel kongresine Diyarbakır delegesi
olaraK katıldı ve genel merkez üyeliğine seçildi.
Selanik'te Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem'in
çıkardığı (1911) Genç Kalemler dergisinde Celal
Sakıp, Demirtaş Gökalp gibi takma adlarla şiirler
ve makaleler yayımiayarak çevresini etkiledi.1912
yılında Ergani sancağından Osmanlı Meclisi
Mebusan'ına milletvekili seçilerek girdi. Meclis-i
Mebusan dört ay sonra kapatıhoca istanbul'a
gelerek DarulfünUn'da (istanbul Üniversitesi)
sosyoloji müderrisi (profesörü) olarak ders verdi
(1 915-19). Diğer yandan çeşitli konulardaki
yazılarını Türk Yurdu, Halka Doğru, Türk Sözü,
isl~m. Iktisat, Mill? Tetebbular, kendi çıkardığı
Yeni Mecmua (ilk sayı: 12 Temmuz 191 7), Tanin
dergi ve gazetelerinde yayımladı. 1919 yılmda
Ingilizler tarafından Malta adasına sürülenler
arasında yer aldı. SOrgün dönüşü Diyarbakır'da
Küçük Mecmua'yı çıkardı (1922). Yazılarını,
yeniden yayımladığı Yeni Mecmua'da (1 Ocak-
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13 Eylül1923, 8 sayı) devam ettirdi. Aynı yıl ll. Dönem Diyarbakır
milletvekili oldu. Ankara Telif ve Tercüme Encümeni başkanlığına
getirildi. HastahQının tedavisi için geldigi istanbul'da öldü.
TürkçOiüğün

Esaslan

adlı baş

leştiren Ziya Gökalp,

eserinde Türkçü/ük kavramını sistem2. M~rutiyet yıllarında ls/am birliQi ve

Osmanhcıhk düşüncelerine

karşı savunmuş olduğu Turanalık

görüşünden

vazgeçerek uygarh/eta batıhlaşmayı, ekonomide
dilde özl~meyi öngören bir milletçi/ik anlayışının fikir
oldu.

devletçiliği,
babası

ESERLERI:
ŞIIR : Ş&ki lbrahim Destanı (1908), Kızıl Elma (1915), Yeni Hayat

(1918), Altın lıık (1923), Ziya GökAlp Küll~atı 1 (jiirler ve halk
masal/an, Fevziye Abdullah Tansel tar., 1952).
D~ER ESERLERI : Türkleımek- isl&mlaımak- Muasırlaımak (1918),
Doğru Yol (1923), Türk Töresi (1923), Türkçülüğün Esaslan (1923),
Türk Medeniyeti Tarihi (1925, Türk Medeniyeti Ansiklopedisi adıyla,
1989), Malta Mektupları (1931, FevziyeAbdullah Tansel ta,, Umni
Mektuplan'nın eklenmesiyle Ziya Gökalp KOliiyatı tl - Umni ve Malta
Mektupları adıyla, 1965). Kültür BakanhQı 1976 yılında eserlerini
Doğumunun 100. Yılında BiltOn Eserleri başlığı altında yeniden
yayım/adı. Eserlerinin bir bölümü Yusuf Çotuksöken tarafından
sadeleştiri/erek yayımiandı (1975-77).
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vuran duygular ki, t1rihin
Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil,
Güz"ıde, şanlı, necib ırkımın uzak ve yakın
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde,
Nabızlanmda okur, anlar, eylerim tebci1.
Sahifelerde değil çünki Attila., Cengiz.
Zaferle ırkımı tetvic eden bu nasiyeler,
O tozlu çerçevelerde, o iftir§.- funiz
Muhit içinde görünmekte kirli, sennende;
Fakat §erefle nümayan Sezar ve lskender!
Nabızlanmda evet, çünki ilm için mübhem
Kalan Oğuz Han'ı kalbirn tanır tama.mıyle:
Damarlanmda ya§ar ş§.n ü ihti§funıyle
O~z Han. i§te budur gönlümü eden mülhem:
Vatan ne Türkiye'dir Türkler'e, ne Türkistan;
Vatan, büyük ve müebbed bir ülkedir: TO ran ...
Nabızlanmda

ŞAIR MillETVEKiLLERi

ÇOBAN ILE BOLJlOL
Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle:
Sürüleıim hani, ovam nerede?
Bülbül sordu, lx>ynu bükük bir güle:
Şarkılanm hani, ywam nerede?
~la çoban ağla,
Gözyaıı

ovan kalmadı ...
dök bülbül, yuvan kalmadı ...

Çoban dedi: Ülkelerim gitse de
Kopmaz benden Anadolu ülkesi.
Bülbül dedi: DCı§man haset etse de,
istanbul'da §akıyacak Türk sesi ...
Çalıı

çoban, çalıı! Kurtar öz yurdu ..
topla, bülbül, bir ordu.

Şairlerden

Çoban dedi: Edirne'den ta Van'a,
Erzurum'a kadar benim mülkleıim ...
Bülbül dedi: izmir, Ma~. Adana,
lskenderun, Kerkük en saf Türldeıim..
Sani çoban, sani, mülkü bırakma.
Yad elinde, bülbül, Türk'ü bırakma ...

Çoban dedi: Sürüleıim hep kaçsa,
Bir sürüm var; kaçmaz: Adı Türk ili ..
Bülbül dedi: Şarlo ölsün, yok tasa,
Türkülerim ya§Clr; söyler Türk dili.
Yalvar çoban yaWarl ilin kurtulsun ..
Dile Hak'tan bülbül: Dilin kurtulsun ..
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ÇOCUK DUALAII1

Her sabah erken
Uyarnnm ben,
Derim gönülden:
Elhamdülillah ...

Bülbül\er sazda
Güller niyazda
Derim namazda
Elhamdül~lah ...
Şimdi

gün doğar,
Der hep insanlar,
Vazifemiz var.
Elhamdülillah ...

Her sabah erken
Düdük ötmeden
Sınıftayım

ben:
Elhamdülil\ah ...

Sabah oldu bak,
Hep gönlü çıplak
Sana muhtaç halk
Ey yüce Allah!

GazAda ordu,
Çi<ar Bozl:urd'u
Kurtarsın

yurdu
Ey yüce Allah!

Vatanı

kurtar,

Hakan'ı

kurtar,

Her canı kurtar
Ey yüce Allah!
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Uyu yavrum uyanacak günler var;
Yannlan gözetleyen dünler var;
Baban §ehit, izlerinde ünler var;

O izierde sen de dolaş, ninni!
öç gününe tezce ufaş, ninni!
Uyu yavrum, yine §imşek çakıyor,
Şehit baban ge/m~. bize bakıyor,
Yarasından kızıl

kanlar akıyor,

. .,

Bu yarayı, dur, baği ayım, nınnı.
Sen ağlama, ben ~ayım, ninni!

Uyu yavnım, uğur değil, yas tutma,
Beybabanlll öğüdünü unutma,
Şimdi uyu, yarın hasmı urMma.
Uyudukça gücün artar, ninni!
Çabuk büyü, yurdu kurtar, ninni!
Uyu yavrum, gözlerinde uyku var,
Sen büyürsen dü§rnanlara korku var;
Baban §ehit, yüreğinde oku var,
Bu ok vatan kaygısıdır; ninnit
Borcun evlat saygısıdır, ninni!
Uyu yavrum, tepesinde haç yatan
C:Smiler var; bu mu seni ağlatan?
Dayanamaz çiğnemneye bu vatan!
Qmilere götür hilru, ninni!
Hem yurdu, hem öcünü al, ninni!
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TEVHiD
Miçtimai tasawufa göre"
bir tek ilah,

Tanrımız

Yok bize başka

pen~h.

ikıye tapmak günah,
Lrul~eill~llah!

Yurtta birkaç can olmaz,
Birden çok vicdan olmaz,
Ortaklı

canan olmaz.

Lruıaheiııaııah!

Gövdelerde kesret var;
Gönüllerde vahdet var,
Ferdler yok, cemiyet var.
u;ıaheiııaıWı!

Kalkar, ruhlar bir yerde,
Olunca, kalbden perdel
Bir göz doğar içerde!
u;ıaheiııaııah!

Bir göz ki Yezdfuı odur.
Millet o, vatan odur.
Örf, icma, Kur'an ocurt
Lailaheillallah!
Muhammed Resulüllah!...
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FUAD HULUSİ DEMİRELLi
Yazar ve ~ir ( D. 1877, istanbul - Ö. ?).
Samako~lu Muallim HulOsi Efendi'nin oğludur.
ilk. orta öğrenimini Trablus ve Beyrufta yaptı.
Sonra istanbul Hukuk Fakültesini bitirdi.
Gelibolu'da, Manastır'da adiiye memurluklannda
bulundu. Osmanlı Meclis-i Mebusan-ı 1. Dönem
Trablusşam (1908), 3. Dönem Antalya Milletvekili
(1915), VIII.- IX. Dönem istanbul Milletvekili ve
Meclis Başkanvekili olarak görev yaptı. izmir
Asliye Mahkemesi Reisi, istanbul Cinayet
Mahkemesi Savcısı oldu. Türk Kanunu Medenisi
ile Borçlar Kanununun hazırtanmasında ve isviçre
Kanunu medenisini şerh edenlerden biri olan
Virgile Ressel'in dört ciltlik eserini Türkçeye
çeviren komisyonda görev aldı.
Yargıtay üyeliğine

seçildi. Yargıtay ll. Hukuk
Dairesi, Yargıtay kra iflas Dairesi Başkanı oldu.

Yazdığı bazı şiirleri •çınaraltı" vb.

dergilerde kaldı,
kitap haline getirilmedi. Hukuka ait eserleri
bulunmaktadır.

Etrafında, Yıliann Dili, Borçlar
Hukuk ve Kavanin Dersleri.

ESERLERI : Harbin
Kanunu

Şerhi,
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Gülde, zambakta bir karar bulamam,

Sine var onda kalb arar bulamam,
Nerde kalmış vefa, sorar bulamanı,
Sine var onda kalb arar bulamam ..
Güzel eksik değil, güzel pek çok,
Neyleyim,

umduğum

Yay som altın,

güzellik yok.

kirişte fild~i

ok,

Sine var onda kalb arar bulamam ..
Ben ki hülyaya bir ömür verdim,

8ajka bir ıey değil benim derdim.
Sevdiğimden

hakikat isterdim,

Sine var onda kalb arar bulamam ..
Doğudan

bahse varmıyor ki dilim,

Ne kadar olsa çünkü kendi ilim.
Gene bitkin, üzüntüsüz değilim,
Sine var onda kaJb arar bulamam ...
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//(} BESrE.
Çanı

gölgesinde örgülenen bir CMitıya

BülbOIIer i~iyor gibi dal dal nakış, oya,
Şehnaz da bOselik llzerinden geçip saba
Bir yaz sabahı nlhumun ulkı.ında çağlıyor.
Gün döndü, yaprak inledi, rnahzunlaşp hava,
Bir h~bnk bütün koru, 9~1~ bütün ova.
U§§aka sOzidil bu derinden gelen neva

Hicran, hazan ve akjam üç !vare ağl~r..
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siNAN'IN HUZURUNDA
Ezan verirken ufuk: "Tanrı var, inan" diyerek
Minare, kubbe coşarken, birer binan diyerek,
Kabul et ey koca bani, bir arnıağan diyerek
Ki çağlar alk!§a durmuş: "Sinan, Sinan" diyerek..
Gönülde, candane engin bir in~irah eserin,
Güne§ler alnını öpmektedir bu ~eserin.
Ki kaybedeniere buldurdu bir ilah eserin,
Ezan verirken ufuk: "Sinan, Sinan" diyerek ...
Yavuz ki §arka, Süleyman ki garba kıldı sefer,
Ve her seferden ulaştırdılar bu yurda zafer.
Bu mabedin üzerinden fezaya taştı o fer,
Minare, kubbe coşarken, birer binan diyerek..
Ba§ındadır gece,

gündüz sihirli şehrin o nur,
Suyunda neş'e cıvıldar, taşında haz ve gurur.
Sinan, Sinan sana şükran için kuruldu bu sur,
Kabul et ey koca bani, bir armağan diyerek..

ta şanh türbeni biz,
Kabardı göğsümüz, ancak yaşardı gözlerimiz.
Seninle müftehiriz biz, seninle müftehiriz,
Ki çağlaralkışa durmuş. "Sinan, Sinan• diyerek...
Kaç

öğle

vakti

dola§tık

ŞAIR MILLETVEKILLERi
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HALİL NİHAT BOZTEPE
Şair (D.1882, Trabzon - Ö. 17 Şubat 1949,
Ankara ).

Trabzon Asket1 Rüştiyesi ve ldadisi ile Fransız Özel
Frerler Okulu mezunu. Trabzon ve istanbul
Düyun-u Umumiye teşkilatında 25 yıldan fazla
çalışarak Komiserlik Kalemi müdürlüğüne yükseldi. Bu teşkilatın kaldmiması üzerine Osmanlı
borçlan için Paris'e gönderilen kurulda yer aldı
(1925).111. Dönem Gümüşhane ve IV., V., VI., VII.
Dönem Trabzon Milletvekilliği yaptı. Dönemin
ünlü kişilerini divan şiirlerine nazire olarak
iğnelediği yergi şiirleri ve sonradan besteleneo
aşk şiirleri yazdı,

ESERLERI :
ŞIIR

: SihArn-ı Ilham (1921), Mahitab (1924),
Ayine-i Devran (1934), A~aç Kasidesi (1947).

ÇEVIRI ; Taraskonlu Tartaren
(Aiphonse Daudefden),
~irmenimden Mektuplar
(Aiphonse Daudet'den). Ayrıca Nedim
yayıma hazırlamıştır {1922).

Divanı'nı
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Hak, bir cemal verdi ki ey dilrOba sana,
Bi ihtiyar olur diiU can mübtelii sana.
Reftar edince i§Ve vU nazü eda ile,
Eyler niyaz i~ vü nazü eda sana.
Ey nevnihai kimseye meyletmedim inan,
Cular misali akdı gönül ibtida sana.
Bölsün ikiye cismimi tiğı müjen senin,

Eylerse bajka §şık eğer iktıza sana.
Ey rnahpare bir gece mihrnanım olmadın,
Leylü nehar ömrOmü ettim fida sana.
Balıtimdir eyleyen bana heb bivefalığı,
Ey tıflı naz yoksa demem bivefa sana.
Yazdın Nihad jivei di~erde bir gazel,
Yaranı naım etse gerek iktida sana.

ŞAIR MilLEMKiLLERI

Birlikte bir ak§am yine mey nuş edelim gel,
Cular gibi divane olub cuş edelim gel!
Bir an gamı ferdayı feranıuş edelim gel,
Cular gibi divane olub OJ§ edelim gel!
Ey servirevan eyJe hıram ince be6nle,
Devreylesün ceaamı felek heb ernelinle,
Gel sun bana bir camı safa kendi elinle,
Cular gibi divane olub OJ§ edelim gel!

Ben ıevk ile didannı ettikçe temaşa,
Sen göz süzerek eyle benim sabnmı yağma.
Bir ömre bedel olsun o bir Jahzai sevda,
Cular gibi divane olub CU§ edelim gel!
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AKAGÜNDÜZ
Şair ve romancı (D. 1885, Selanik- Ö. 1958).

Kadri Beyin oğludur. Çocukluğu
görevleri nedeniyle Balkanlarda geçti.
Bir süre Selanik'te Askeri Rüştiye'ye devam etti.
istanbul'da Galatasaray idadisi'ne Amcası Kadri
Bey tarafından yazdırıldı. Burada Ömer
Seyfettin'le tanıştı. Daha sonra Edirne Askeri idadisi ile Kuleli'yi bitirdi. Hastalık gerekçesiyle askerlikle ilgisi kesildi. Paris'e gitti. Güzel Sanatlar ve
Hukuk okuduysa da öğrenimini tamamlayamadan istanbul'a döndü. Balkan yenilgisinden
sonra hece vezni ile yazdığı kahramanlık şiirleri
ile tanındı. istanbul'un işgali üzerine mitinglerde
yaptı~ı ateşli konuşmalar yüzünden işgal güçlerince tutuklanarak Malta'ya sürüldü. TBMM'nin
girişimleri sonucu hürriyetine kavuşarak yurda
döndü.
Rizeli

Binbaşı

babasının

IV., V. ve V1. Dönemler Ankara Milletvekili seçildi
(1932- 1943).

ESERLERI
şiiR

Bozgun (1915), Kurbağacık (1916).

ROMAN : Bu Toprağın
Yıldızı

Kızları (1 927), Dikmen
(1928), Iki Süngü Arasında (1 929).

DiGERLERI : Türk Kalbi (1911 ), TürkOn K~abı
(1911), Muhterem Katil (1914), Katırcıoğlu
(1913).
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ANKARA MARŞI
Ankara ~hri dünyada tektir;
inkıl§p için demir direktir;
Mazlum yurtlara canlı örnektir;
Taıihte

geçti ba§a Ankara:
Yaşa Ankaral ya§a Ankara!

Burada çarpar vatanın kalbi,
Dumlupınar'da yatanın kalbi,
Zafere zafer katanın kalbi ...
Tarihte geçti baja Ankara:
Yaıa Ankara! yaıa Ankara!
Çankaya'lıdır Ankara şehri,
Bağnndan geçer Sakarya nehri;
Ankara yendi, yenilmez dehri,
Taıihte

geçti ba§a Ankara:

Yaıa Ankara! yaıa Ankara!

64IŞAIR Mlu.ElVE~LLERI

AH
Sordum geçen yaralıya: vatanı
Cevap verdi nOru sönmü~ gözleri

- Kör olaydım, görmeyeydim ben anı
Ateı saldı yü~me sözleri:

Kartal basm~. ıssız kalm~ yuvalar,
Bülbül susmuı. gül kunımuı bağında..
Damlar çökmüı. §Ohid dolmuı ovalar,
Ça!ia)lanlar kan köpümıiij d~nda..
~· bülbül! Çok zehir var dilimde
Tlrt< kalmamıı koca Unımellnde ..
Birer binek tajı olmuı mezar1ar;
Ninem ninem! Seni de mi çi~ttik?
Ey türbeleri ey ıehidler! hisaı1ar!
Sizler için biz ne yaptık, ne ettik?!
Ağla

bülbül! çok zehir var dilinele
Türk. kalmamı§ koca Urumeli'nde..
Kavalını kırmı§

çoban ~ıyor,

Sahıilann yeşil

benzi sararm~ ..

ihtiyarlar hicret yükü bağlıyor,
Yeller susmuı, tan yerleri karamı~..
Ben ne ettim? Nedir benim günahım?

Zindanlarda garib kaldım, nideyim?
Hak yolundan aynlmadım Allahımi
Kurtar beni! kurtarnıaya ıjdeyim ..
Ağla

bülbül! çok zehir var dilinde
Türk kalmam~ koca Unımellnde.
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FAZILAHMET AYKAÇ
Şair, yazar (D.1884 istanbul-

ö. 4 Aralık 1967).

lık öğrenimini Numune-i Terakki Mektebi'nde

yaptıktan sonra orta öğrenimini Musul idadisi ve
istanbul Fransız Lisesi'nde tamamladı.Paris

Siyasal Bilimler ve Hukuk Yüksek Okulu'nu yazış
ma yoluyla bitirip istanbul'da çeşitli liselerde
felsefe, pedagoji ve Fransızca öğretmenliği yaptı.
DUyun-ı Umumiye'de çalıştı (1922· 23). IV., V.,
VI., VIL Dönem Elazığ ve VJJL Dönem Diyarbakır
Milletvekili olarak TBMM'de bulundu.
Yazı

hayatına şiirleriyle Fecr-i Ati topluluğu
içerisinde yer alarak başladı. Daha sonra şiirleri
ni mizah alanında kullanarak başarılı örnekler
verdi. Bu şiirleriyle döneminin politika, basın ve
edebiyana ünlü bir çok ismini alaylı bir dille
eleştirdi. Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde
eğitim, felsefe ve psikoloji konularında makaleler,

söyleşiler yayımladı.

ESERLERI:
şiiRLERI: Divançe-i Fazıl (aru.z ölçüsüyle, 1913),

Harman Sonu (1919),

Kırpıntı

(1924).

Dil'lERLERI : Şeytan Diyor ki (çeşitli türlerden
1927), Tarih Dersi (1928), Fazıl Ahmet
(yazılarından seçmeler, 1934).
yazılar,
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POSTA KARTlARI
Bakıyerum

gök kara,
San~ bu gün kapkara.
Sen gittin de güzelim
Öksüz kaldı hıkara.
Şimdi ıssız ovalar
Hayalini kovalar.

Sevgin bana ömrümdeki en ne~'eli yoldu
Lakin o bahann da demek gülleri soklu.
Bilmem nereden esti §U samlar gibi rüzgar,
Bilmem nereden esti de her salkımı yoldu.
Yağmur

yine yağmakta bu gün rUhuma zaten,
Senden bo§alan kalbime gözyaşlan doldu ..
Dem~

bir eski §air bahsederken ağlayanlardan,

Kaçınma ate~i a§kınla bağrın d~layanlardan.
Nasıl

sunmam fakat ben daima karşımda, mademki

Sesin gelmektedir ruhumda coşmu§ çağlayanlardan
Şarabından

o l§.'lin sevgiJim bak i§te mest olduk,
Nihayet biz de tuttuk dahili, bezm-i elest olduk.
Alev saçtıkça ruhsarın a nUrum §Uie-i meyden
Bıraktık seyri gülzan hemen Ateşperest olduk.
Kaldık buru~uk hatıralarla

Sislerle, kederlerle ve karta.
Sen yazla beraber gidiverdin,
Gir kolkola, gel bari baharlal.

ŞAiR
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Birdenbire bilmem niye neş'en gene kaçtı?
Bak bahçelerin mis gibi salkımlan açtı ..
Her rengi sema taze ye§illiklere saçtı;
Hep bahçelerin mis gibi

salkımları açtı!

Her mevsimi ömrün, güzelim, böyle nisan mı?
Küskün duracak, bilmiyorum şimdi zaman mı?
Çık balkona, gör söylediğim sanki yalan mı?
Hep bahçelerin mis gibi

salkımlan açtı!
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Suphadek açtır da her meyh.IDeyi
Gel

akıllandır

dili div§.neyil

Defedip bir şey için cananeyi
Dotdur ey saki aman peymfuleyi
Sızdırıp

Etme

kurtul nice mestaneyi!

boş

söz çünkü sMı Konferans

istemem dünyada artık ba§ka şans
i~e clnan, işte meydan, işte dans!

Dotdur ey saki aman peym1ineyi
Sızdınp

kurtul nice rnest:a.neyi!

Benzemi§ atemde her şey burguya,

Mutlaka batmalda bir gün duyguya.
Varmadan bir parça ewel uykuya,
Dolelur ey saki aman peym§neyi!
Sızdınp

kurtul nice mest§neyi!
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Sözlerde bugün kalmadı hiç ölçü ve tarb,
Hem turna denir her ku§a, hem karga ve
~larsa eğer

martı.

böyle baharanı bu devrin,

Bilmem ne olur git gide kfuıunlan, martı!

Pek ekji gelir ağzıma esm§ıı siyaset,
Hep böyle midir yoksa bunun tazesi,

kartı?

Eyyfu'm adillette kılıç kında gerektir,
Yoktur bu i§in ~ bir kayd ile §artı.
Ey hilme bugün olma sakın sen de Napolyon,
Göstermesin

artık

bize rabbim

Bonapartı!!
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YAHYA KEMAL BEYATLI
§air (D. 2 Aralık 1884, Üsküp ~ ö. 1 Kasım 1958,
Istanbul).
Asıl adı Ahmet Ag.3h'tır. ilk genslik ~iirlerini

Mehmed Agah imzasıyla yayınladı. Uk ö!}renimini Üsküp'te yaptı. Üsküp ve Selanik idadilerinde
aifevi nedenlerle bitireme~i\}i orta öğrenimini,
gönderildiği Istanbul Vefa ldadisi'nde tamamladı
(1902). Abdülhamit yönetimine muhalif
çevrelerin etkisi altında kalarak gittiği (1903)
Paris'te Jön Türkler'le tanıştı. Paris College de
Meax'da Fransızcasını ileriettikten sonra Siyasal
Bilgiler Okulu'nun dış politika bölümüne yazıldı.
Bu okuldaki hocalanndan tarihçi Albert Sorret'in
etkisiyle düşüncelerinde deği~meler ba~ladı.
Fransız nasyonalizminden aldığı ilhamla Türk
milliyetçiliği ve tarihi hakkında araştırmalar yapmayı denedi.
süren Paris günlerinde Fransız edebiünlü temsilcileri Victor Hugo, De
BanviUe, Paul Verlain. Jose Maria Heredia ve özellikle Charles Baudelaire'in eserlerini titizlikle
ineeleciL Fransız şairlerinden esinlenerek Nazar,
Mehlika Sultan gibi balad niteliği taşıyan şiirleri
ni bu halet~i ruhiye ile yazdı. Bu dönemde, eski
Yunan şiiri çevirileri ve Heredia'nın bu yoldaki
denemelerinin etkisi altında, Fransız edebiyatın~
da olduğu gibi Türk edebiyatında da eski Yunan
ve latin şiirine öykünen bir ~iir yaratmak hülyası
na kapıldı; istanbul'a dönüşünde Yakup Kadri ile
birlikte bu hevesi bir iki defa denedi (Sicilya
Kızlan, Biblus Kadınları gibi şiirleri), Mallarme'in
Fransız klasik şiirini öVOcü düşüncelerinin tesiriyle
de Paris'teki son yıllannda Ecole des Langues
Oriantales'e (Doğu Dilleri okulu) devam ederek
Arapça ve Farsçasını ilerletip Divan şiirini kavraDokuz

yıl

yatının

manın yollarını araştırdı.

1912'te istanbul'a döndükten sonra DarOşşafaka
Melctebi (1913), Medresetü'l Vaizin (1914) ve
Istanbul DarUifünunu'nda (1916-19) Tarih, Türk
ve Batı Edebiyatı dersleri verdi. Mill1 Mücadelenin
başlaması üzerine, başyazarı olduğu Ati ve
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Tevhid-i EfkAr, Hakimiyet-i Milliye gazeteleri ve arkadaşlarıyla birlikte
yayımladığı Dergah dergisinde Milli Mücadeleyi destekleyen yazılar
yazdı. Lozan Konferansı'na katılan murahhas heyette yer
aldı.
1923'te Urfa'dan Milletvekili seçildi. Diplomatik görevler alarak
Polanya (1926), ispanya (1929), Portekiz (1931 ), orta elçiliklerinde
bulundu. IV. Dönem Yozgat, V., VI. Dönem Tekirdağ ve VII. Dönem
istanbul Milletvekilliği yaptı. 1947'de Pakistan Büyükelçiliği'ne atandı.
Son görevinde iken emekliye ayrılarak yurda döndü (1949). Artan
rahatsızlığının tedavisi için Paris'e gitti (1957). Bir yıl sonra öldü
(1958).
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin güçlü temsilcilerinden olan Yahya
Kemal; Fransa'da yöneldiği milli tarih düşüncesiyle Osmanlı tarihi ve
edebiyatını incelemiş, çocuklu~unun geçtiği Balkan şehirlerinin kaybından duyduğ'=' acıyla, Osmanlı tarihi ve kültürünün bir aynası
olarak gördüğü lstanbul'u manevi iklimi ve doğal güzellikleriyle yansıttığı şiirleriyle Türk edebiyatında saygın bir yer almıştır. Şiirlerinin
büyük bölümü form ve manzumlarıyla divan şiiri geleneğine bağlı ve
aruz ölçüsüylecik Milliyetçilik anlayışında Ziya Gökalp'ten farldı
olarak Türk tarihir'ıi 1071 Malazgirt zaferiyle başlatır.
Şiirleri, 1918'den itibaren Yeni Mecmua, Dergah, Şair, Nedim, Büyük
Mecmua, Tavus, insan, Akademi, Fotomagazin, istanbul, Aile, Hayat,
istanbul Haftası dergileri ile Akşam, Cumhuri~t. Hürriyet (1955-57)
gazetelerinde; düz yazıları ise, Peyam-ı Edebi, ileri, Payitaht, Tevhid-i
Efldır; Hakimiyet-i Milliye gazeteleriyle inci, Dergah dergilerinde
yayımiand ı. Ölümünden sonra dostları ve sevenleri tarafından istanbul'da Yahya Kemal'i Sevenler Derneği kuruldu. istanbul Fetih
Cemiyeti'ne bağlı olarak da Yahya Kemal Enstitüsü (1958) ve Yahya
Kemal Müzesi (1961) açılarak. Enstitü tarafından Yahya Kemal
Mecmuası yayımlandı. Şairin, sağlığında kitaplaşmayarak dergilerde
kalan şiir, hikaye, makale ve anılan Yahya Kemal Enstitüsü'nce derlenerek 1961 'den itibaren düzenli olarak kitaplaştınldı.

ESERLERi :
ŞIIRLERi: Kendi Gök Kubbemiz (1961), Eski Şiirin Rüzgarıyle (1962),

Rübailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş (1963), Aziz istanbul
(1964). Bitmemiş Şiirler (1976).

YAZlLARI: Eğil Dağlar (Milli Mücadele yazılan, 1966), Siyasi Hikayeler
(1968), Siyasi ve Edebi Portreler (1968), Edebiyata Dair (yazıları,
1971), Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarrm (1973),
Tarih Muhasebeleri (1975), Mektuplar- Makaleler (1977).
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ENDOLOSDE AAJ<S
Zil, ~~ ve gül. Bu bahçede raksın bütün h~ı ..
Şevk ak~ında Endülüs üç defa kırmızı ..
Aşkın

sihirli §arkısı yüzlerce dildedir.
ispanya ne§'esiyle bu akşam bu zildedir.

Yelpaze çevrilir gibi birden dönli§leri,
i§Veyle devril~ açıl~ örtünüşleri ..
Her rengi istemez gözümüz §imdi aldadır:
ispanya dalga dalga bu akjam bu ~~dadır.
Alnında

halka halkadır ii§ülte kftkülü,
Göğsünde yosma Gımata'nın en güzel gülü ..

Altın

kadeh her elde güne§ her gönüldedir;
ispanya varlığ~le bu akjaırn bu güldedir.

Raks ortasında bir durup oynar; yürür gibi..
Bir ba§ çevirmesiyle bakar öldürür gibi.
GUI tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sünneli.
Şeytan diyor ki sarmalı yüz kerre öpmeli.
Gözler kamaştıran §ala, meftun eden güle,
Her kalbi dolduran zile, her sineden: "Oie!"
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RINOLEPJN OI.OMO
HMız'ın

kabri olan bahçede bir gül varmış;

Yeniden hergün
Gece, bülbül
Eski

Şiraz"ı

açarnıl§

ağaran

kanayan rengiyle,

vakte kadar ağlamıl§

hayal ettiren ahengiyle.

Ölüm AsOde bahfu- 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.
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RINDLEPJN ~~
Dönülmez
Bu son

ak§amın ufkundayız.

fasıldır

ey ömrüm,

nasıl

Vakit çok geç;
geçersen geç!

Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.
Geni§
Ve

kanatları boşlukta

arkasında

güne§

simsiyah

doğmayan

açılan

büyük kapıdan

Geçince ba§layacak bitmeyen süi<Unlu gece.
GurCıba karşı

bu son bahçelerde, keyfince,

Ya §evk içinde harab ol, ya a§k içinde gönül!
Ya l§.le

açmalıdır göğsümüzde

yahud gül.
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SESSizGEMI
Artık

demir almak günü gelmi~e zamandan,
MeçhCıle giden bir gemi kalkar bu !imandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Rıhtımda

kalanlar bu seyahatten elemli,

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,
Biçfu'e gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hay§:tın ne de son matemidir bu!
Dünyada sevilmiş ve seven IlMile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.
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ÇUBUKI.U GAZEJJ

Aheste çek kürelderi, meh-ill> uyanmasın:
Bir §Jemi-t hayale dalan ab uyanmasın.
Aguu§-ı nev-batlarda h§bidedir cih§n;

Sürsün sabah-ı ha.§re kadar hatı,

uyanmasın.

Dursun bu mUsiki-yi semavt içinde saz,
Leyl-i tarabta bir dahi mız~b uyanmasın.
Ey gül, sükUta varmayı emreyle bülbüle;
Gül-§ende mest-i zevk olan ahbab uyanrnasın.
Değmez Keırı&
Varsın,

uyanmaya, ikma.l-i ömr için;
bu uykudan dil-i bi-ili> uyanmasın.
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HAMDULLAH SUPHİ

TANRlÖVER
(D. Istanbul 1885 - ö. 1O Haziran 1966).

ilk Maarif Nazın Abdurrahman Sami Paşa'nın
torunudur. Babası; Evkaf, Maliye, Tıcaret ve
Maarif Nazıriıkiarı yapmış olan Abdullatif
Pa~'dır. Galatasaray Sultanisi'ni bitirdikten sonra
Ayasofya Rüştiyesi, Dar-Ol Muallimin ve DarOI
FünOn'da Fransızca, Türk Edebiyatı ve Sanat
Tarihi dersleri hocalı~ı yaptı. Osmanlı Meclis-i
Mebusanı 4. Dönem Antalya Milletvekilliğinde
bulundu. TBMM'nin kuruluşunda (1920) 1.
Dönem Antalya, sonraki ll., 111., VIII., X., Dönem
istanbul Milletvekili, VII. Dönem içel ve IX.
Dönem Manisa Milletvekilliği yaptı. iki defa Milli
Eğitim Bakanı (1920-1923) oldu. Uzun süre
Bükreş Büyükelçili~inde bulundu. (1931-44).
1957'den sonra politikadan çekildi.
ilk şiirleri, Amcası Samipaşazade Sezai Bey'in
Paris'te yayınladığı ŞOrayı Ümmet Gazetesi'nde
yayınlandı.

1909'da kurulan Fecri Ati akımının içinde yer aldı.
Daha sonra Milli Edebiyat akımına bağlandı. 19
yıl Türk Ocakları'nın başkanlığını yaptı. Burada
yaptığı konuşmalarta tanındı. Edipli~i yanında

hAtipli~i ile de ünlendi. TBMM'nin önemli Mtiplerindendir. Maarif vekili iken Mehmet Akif'in
istikl&l Marşı'nı Meclis kürsüsünden ilk defa okumuş, Meclis tarafından ayakta alkışlanmıştır.

ESERLERI : DaQyolu (konferans ve konuşmaları,
2 cilt, 1928-31), Günebakan (makaleler; 1929),
Seçmeler (kitaplarından yapılan seçmeler MEB
tarafından yayınlandı, 1971)

78 jŞAIR MiLLETVEKillERi

GURBET GfCFI ER}
Uzak denizlere tenhka gözlerim dahyor,
Derin çöl akşamı üstünde sessiz alçalıyor;
Uzakta .A.k Deniz'ın vecdwi IAI ü tenhfusı.
Ufukta çöllerin esrarwı hüzn ü rüyası.
Bu çöllerin dık akşamlannda güller erir;
Mesa ... bu ufk-ı süklıtun sükOnwı iffeticlir .. .
Yavaş yavaş yine evlerde lambalar yanıyor .. .
Gönül, ipekli karanlıkta bir hayal anıyor ...
Odam, felaketwi zulmetle pOr-memat ü guba.r;
Ne bir kadın eli, heyhat ne bir tebessüm var.
Odamda ıambamı hep böyle kimseler yakmaz ...
Teselli' et beni ey zulmet. .. ey leyi3.1-i niy§.z ...
içimde şimdi benim eski §erhalar kanıyor;
Yavaş yavaş uzak evlerde ıambalar yanıyer ...
Uzakta, t! Nirin üstünde zirveler na gatı
Beyazlaııp ıeb-i

hü<rlya do~ kasvet-i m~h .. .
Zi~ hurm~ar olmU§tu bir hayru-i se~b .. .
mahremiyyetwi §.b.
Uzakta kaafileler; karwbanlar; develer
GunOde bir çayı ta kıb edip cenOba gider.
Dikenli bir yolun üstünde tozlu bir merkeb.

Ayın ziyasını içmişti

1

~a yolcuya

yol gösteren hayru-i zeheb..
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Hiss-IINTIKAM
Ba'zen hayalimin

kararır

ufk-i ru'yeti,

Bir ukde bağlanır, körelir orda muttasıl.
Bir ukde, bir su§.l, onu sarsar, yorar asıl
Hata.:

Nasıl

olur?

Nasıl

olmalc? Evet,

nasıl?

Bir türiG anlamaz bu mükerrer dn§.yeti.
Ba§lar gelip dökülmeğe samt 7mel§.lime,
Artık

yaYa§ yavô.§ uyanan dalgalar gibi
Bir kıt'anın kederleri, medd-i mesaibi,
Ey hakkımızın ve hakiann asi metalibi,
Bir kin Ggayz ile

kısılan

ellerim kime?

Parmaklanm demirtenerek yumrulur, donar;
Bir sisle istitar ederek öyle

na-gehfuı,

Bir başka ufka doğru olur gözlerim niMn,
Ufkunda bir dd§.l-i mGheykel tüter, yanar ...
Üstünde bin av§srf uçan ağaç gibi
Saklar cebin-i ye'simi bir hiss-i mümteri...
Karşımda

per-vekaar ü muhakkir

bakıp

duran

Ey çehre-1 had1d ü gazOb, böyle hep devAm
Eyler mi sürdüğün bu tahakküm, bu ihti§am?
inmez mi burc-i gayzına bir berk-ı intikam,
Olmaz mı leyl-i rulmüne bir fecr-i hQn-res§.n?
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ONAO/JR
Ba§:ımda m§tem-i hicrftnı eyliyor iskAt,
Bu bir sükCın-i münewer, bu mevc-i rCıh-i seher.
Bu saç/ann, gözü ru'y§ya nakl eden huzemat,
Bu i§te nlhu hayalMa bağlayan teller.

Nazarlannda derin bir sem§-yı meh-ta.bın
Düşündüren, düşünen bir vakfe-i sükOneti var,
Ve her bakı§ta bu bir ihtis§s-ı bl tru>ın
Eder sukOnunu kalbirnde bir zaman bidar.
Ve bir tesfu:tüf-i enz§ra karşı gözlerini
Bir ihtir<U-ı pen)§n içinde gizlerken.
Öper dudaktannın n§ziki-yi müskirini
Bir iştiyaak u perestişle gözlerim birden.
Meşfun-nev§ı:

ü esirlsin, en rakik ezh§r

Nefeslerinde bırakmı~ bir ıtr-ı n§ı: ü ha}il;
Nefeslerin sanılır netha-yi riyah-ı baha.r,
Rev§n eder dil-i aşkımda bir hav§-yi vis§!.
Nazarlannda bana tevdi-i rCıh eder ba1zen,
içinde bir güne§in lem 1a-yffuy0iliı
Sarar muhabbetime bir ziyA nevAzi§ten
Ve kalbimin uzanır lerziş-i mün§c§tı.
Zarrıan

olur ~ bütün gölgelerle gaıy-i mel§l.
Uzak bir ufka bakan bir nigah ile mahzOn,
SükUn içinde kalırsın. Fakat nedir ki bu h§l
Sesin durur, yine bir şeyler anlatır rCıhun.

Ve ben sem§ya bakan birnazarla mest-i hayal,
UlUw-i hüsnüne bir ihtirfun ü takdi'sin
Usan-ı aı~nı rOhumla eylerim o§l.
Cevib olur buna meyi-l rükOdu gözlerinin.
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lsrANBUL'DA BIRAKŞAM
Karşı

evlerde ağlayan bir ses,
Bir küçük nağme-i §ikeste-heves,
Eskimi§ bir sükOt içinde yürür,
Kapılar örtülür: sokaklarda
Mütefekkir ve muhteriz, tenha
iki, üç pay-i matemi sürünür.
Beldenin ufk-ı iğtiıibında
Ate§in bir güneş üful etmi§,
Sanki a'sfu" için z§.il olan
Bir yığın kanlı rı1yet-i giryan
Dü§en eb'ada hep nüzUI etmi§,
Ak§am olmuştu. Penbeliklerde
Parçalanm~. dumanh yelkenler
Gibi bir çok sehab-1 efsürde
Bir betaetle eyliyordu güzer
Eve nisyful içinde bir düşkün,
Sanki bir cebhe-i emel-mehrur,
Bir siyah tayf-ı münfail, meksör
Gibi ben avdet eyliyordum o gün.
Mü§teki bir heves-i gam dökerek
Bir kadın geçti. Bakmadan tanıdım.
Ben onun eski A§in~ıydım.

Bu ümidin ~ böyle kaldı sakat,
Sana bir yid-ı matemi ebedi.
Sana ben kalben ağladımdı, fakat
lv:.ı

bir hisle muztarib, küskün

Söylüyordum yavaı yavaı te~:
Herkesin kollannda böyle, bugün
Müteverrim, sakat çocuklar var..
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ALİ CANİP YÖNTEM
Şair ve yazar (D. 1887, istanbul~ Ö. 26 Ekim 1967).
Ortaöğrenimini Selanik'te tamamladı (1906).
Hukuk Mektebi'ni son sınıfta bıraktı. Selanik,
Trabzon liselerinde öğretmenlik, Giresun Maarif
Müdürlüğü, Maarif Müfettişliği yaptı (1912- 27).
V., VI . Dönem Ordu ve IX. Dönem Çanakkale
Milletvekilliği yaptı. istanbul Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak
çalıştı (1943). Sonraki yıllarda Türk Tarih ve Türk Dil
Kurumları üyeiiiderinde bulundu. Edebiyata Fecr-i
Ati topluluğu içinde başladı. Sonra Ziya Gö~lp ve
Ömer Seyfettin'in öncülük ettiği Milli Edebiyat
akımını benimseyerek Selanik'te çıkan Genç
Kalemler dergisinin kuruculan arasına katıldı (11

Nisan 1911 ).
Yazıları, başyazarlığını yaptığı Genç Kalemler'in
dışında

Hüsn ve Şiir (Manastır 191 O), Servet-i
FOnön, Aşiyan, Halka Doğru (1914- 15), Yeni
Mecmua (1917-18), Türkiyat Hayat dergilerinde
yayımlandı. Polemiklerinde Yekta Bahri imzasını kullandı. Şiirietini önce aruzla, Milli Edebiyat akımını
benimseyince hece ölçüsüyle yazdı. Ancak, şiir
lerinden çok edebiyat tarihi ara~ırmalarıyla tanın
mı~ır.

ESERLERI
ŞIIR : Geçtiğimiz Yol (1918).
ARAŞTIRMA-

INCELEME : Millt Edebiyat Meselesi ve
Cenab Beyle MOnakaşalarım (1918), Epope ve
Edebt Nevilerle Mesleklere Dair Malumat (1927),
Türk Edebiyatı Antolojisi (1931), Ömer Seyfettin 1
Hayatı ve Eserleri (1935), Naima Tarihi, Leyla ve
Mecnun vd. Ayrıca ders kitapları vardır.
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ŞARJ<JN

URJKlARI

gözünde vehm uyuyan susmu§ ufkuna,
Ey §ark, kanmadın mı asırlarca uyk.una?
Daldım

Hrua hlljÔ'a kubbeler en hisli bir penatı,
Hala minarelerde tevek.kül diyen bir ah,
H!l! saçak.lannda gUIIer bayku§ evlerin,
Hala köpek eninieri serper sokakta kin,
Hata hurMeler ta§atır her çürük kafes,
Hala bejik gıartısı, hala o tozlu ses ...
Yükselmiyen tazarru'un ey §ark bitmiyor,
•HayyOn-alel felah•ını gökler i§itmiyor ...
Sönsün tezAlannda sükUn i§leyen seher,
Dönsün zeminlerinde de isy§.na secdeler;
Diz çölanesin sağır göğe öksüz dualann,
Yak.sın bütün ufuklan artık belalann
Her zulmü, kahn boğmağa bir parça kan yeter;
Ey ıark uyan yeter, yeter ey ıarJ<, uyan yeterl ...
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EYLOLON DENizi
Eylülün denizi, niçin gözlerin,
Kanmı~ ru'yasız, boş bir kuyuya?
Daha dün her dalgan gürlereli derin,
Coşkun

bir belA en gizli kuytuya.

Eylülün denizi, sen şAir misin?
Şimdi bir afacan çocuk, bir deli,
Sonra bir kötürüm, sonra bir miskin
ihtiyAr ~ bıkmış hayAttan belli.
Hani ba'zan senin "Hicranı unut!•
Diyen ma.vi, baygın bakışın vardı.
Hani sis ufuklar uzakta, y~ut
Bir cennetten sana nUrlar yollardı.
Dalgalar, ey büyük deniz, dalgalar
Du31ar indirsin sana göklerden.
Benim dalgalarda çarpan kalbim var;
Bir §eyler haykınr uzak bir yerden.
istersen, öyle pek çrlgın olmasın,
BUseden, hay§lden olsun gözleri,
Yüksek kayalarda irkilen dalgın
Gençlere koynurıda aratsın §rri.
istersen, kapansın gözler üstüne;
istersen, bir tekne parçalanmasın.
Haykırsın kıyıdan bir hasta nine,
Yalnız gözlerini böyle yummasınl
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Ölü bir camdan ağlayan korku
iniyor serseri ve bo§ geceye;
Kaldınmlar bütün sükOt. uyku ...

Her duvar; her kovukta §imdi niye
Bir büyük göz ni)iz eder, ~r

•Bitsin artık bu gizli şübhet• diye?
Korkanm ... Saklan ır heyOiaJar...
Bana der: "ljte bir sahife, oku,

San gölgernde hasta kalbin var! .. "
ÖIU bir camdan ağlayan korku ...
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HASAN BASRi ÇANTAY
Şair, Yazar, Alim
istanbul).

(0.1887, Balıkesir,

ö.

1964,

ilk ve orta öğrenimini Balıkesir'de gördü. Ayrıca
Balıkesir Mevlevihanesi Medresesinde islami
Ilimler ve Arapça, Farsça öğrendi. Memleketinde
edebiyat öğretmenliği yaptı. Meşrutiyetten
itibaren Balıkesir'de çıkan Nasihat, Balıkesir, Ses
gibi gazetelerde makaleler yazdı. Bazı yazıların
dan dolayı bir ara tutuklandı. Yazılaoyla ve fiilen
Milli Mücadeleyi destekledi. ı. Dönem Balıkesir
Mebusu olarak TBMM'nin ilk üyeleri arasında yer
aldı. Daha sonra memleketinde edebiyat ~ret
menli~i ve yazarlığı sürdürdü. 1928'de emekli
oldu. Şiir ve yazılarında Sireti, Nasuhi Dede gibi
imzalar kullanmış olan Hasan Basri daha çok
Kur'An-ı Kerim mealiyle tanınmıştır.

ESERLERI : Kur'an-ı Hakim ve Mefıl-i Kerim (3
cilt, 1957), Babamın Şiirleri (Oğlu tar. 1964),
Akifn3me (1966), Hadis Mealieri (3 cilt, 1958),
Karagünler ve ibret levhaları (Anı, ts. ), Ülkü
Edebiyatı, Zeka Demetleri (1962), Mektepli
Yavrularıma,
Ayrıca; Şifa Tercümesi (siyer),
Kalendername (felsefe), Divan-ü Lügati't- Türk
Tercümesi, isl.fım'da Cihat adlı eserleri basıl
mamıştır.
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NEFS/ME.
~ıkım der yürürsün,
Hod nefsini bilmeden,

Kullar kanar, Hak kanmaz,
Kan batıl olanlar,
Gözündeki mertek ne?
Bilmez desem bilirsin,

Tuza ekmek banarsın,
Hem

göğsünde haç:ın

var,

Tamu kaynar özünde,

Kalbin §eytan çağınr,
~ık Hasan bu ne i~.
için fesaci çarşısı,
Ölü yılan sürürsün.
ilde noksan görürsün.

Hak ~erlere aldanmaz,
Ziyan eyler; kazanmaz.
Bu yalan ne, gerçek ne?
Melek nedir, eşek ne?
Küfre fetva sunarsın.
Hem hac yolun ararsın

Dünya cennet gözünde,
Tann

adın

sözünde.

ibiiseedir bu gidiş,
bir ermi§.

Taşın kaı:ib

187
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NAZIRE
Vefa çekildi zeminden sema sema diyerek,
Ufuk.da iniedi matem vefa vefa diyerek.
Hayat duşuma, duşum hayata bar oldu,
Ü§Cı§dü sineme her derd ibtiiS. diyerek.
Duyuldu ayni teellüm, cihanı samitden,
Visale bir iz ararken, Huda Huda diyerek.
Eser nesimi besimi yabancı illerde,
Verir belAlan U§~ aşina diyerek
Melal geldi leyale eninü ahımdan,
Eninü Ahımı yok dinleyen cefa diyerek.
itaatim mi benim aN edilmeyen gün3hım!
Belaya düıtü baıım, ey Huda; "Bela:' diyerek.
Cünuni aşka nedir çare. ey tabib, didim,
Cevap virdi gönülden, nza rıza diyerek.
Kapandı secdeye dilhaste Basri §imdi eder,
Deri rizade tese'ül §ila §ila diyerek ...

Bilmesin güftügtıyi aıkı garam,
Sözümüz hep visali yfu' olsun.
istemem ki hasudi bed endiş,

iki ruemde haksar olsun.
Ko§Mım müntehayi &nale,
Seri gUyum velev mezar olsun

"Bu cedelgahı bibekade beni
Sevmeyen de, seven de var olsun."
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İBRAHiM ALAEDDİN GÖVSA
Şair ve yazar (D. 1889, Istanbul -

ö.

29 Ekim

1949 Ankara).
Orta öğrenimini Vefa ve Trabzon idadilerinde
tamamladıktan
sonra istanbul Mekteb-i
Hukuk'tan mezun oldu (191 O).
lsviçre'de pedagoji ve psikoloji öğrenimi (191316) gördükten sonra istanbul Yüksek Öğretmen
Okulunda on yıl öğretmenlik, Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Üyeliği ile
müfetti~lik yaptı (1935). Siyasete atılarak lll.
Dönem Sivas (1927), IV. Dönem Sinop (1932),
VI. Dönem istanbul Milletvekilliği yaptı (1939).
1946'dan sonra Türk Ansiklopedisi Genel
Sekreterliği, Zirai Donatım Kurumu ve Ziraat
Banl:::ası idare Medisi Üyeliklerinde bulundu.

ili::: ~iirleri aruz ölçüsüyle Servet-i FünOn dergisinde çıktı. Yeni Mecmua'da (1917-18) çıkan
hece şiirleriyle Milli Edebiyat akımı içinde
görüldü. Atatorl:::'ün ölümü üzerine Tavaf adlı bir
ağıt da yazmı~ olan Gövsa, son yıllarda daha çok
edebiyat tarihi çalışmalarına yönelerelç yeniden
aruz ölçüsüyle az sayıda şiir yayımladı. Ayrıca 7
Gün dergisinde çeşitli !::;onularda yazılar, de{ıi~ik
dergilerde mizahi yazılar, Hürriyet gazetesinde
fıkralar yazdı.

ESERLERI
şiiR : Çocuk Şiirleri (1911), Güftü- gü (dedikodu, 1912), Çanakkale izleri (1932), Acılar (1941),
Söz Oyunlan (1942).

DIGER ESERLERI: ilk Gençlik Hakkında Ruhiyat ve
Terbiye Tedkikleri (1921), Bedli Terbiye retkikieri
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(1921), Bedii Terbiye (1925), Şen Yazılar (Kıvılcım imzasıyla mizahi
1926), Çocuk Ruhu (1926), Ruhiyat ve Terbiye (1929),
Naziften Hamid'e Ahiretten Mektuplar (1932), Süleyman Nazif
(1933), Meşhur Adamlar Ansiklopedisi (4 cilt, 1933-38), Kiişifler ve
Mucitler (1939), Söz Oyunları (1942), Türk Meşhurları
Ansiklopedisi (1945), Resimli Yeni LQgat ve Ansiklopedi (5 cilt,
1947-1957), Çocukta Zihinsel Gelişme (1998), Çocuk Psikolojisi
(1998).

yazılar,
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TAVN'
Bir milletin melalini söyler derin derin
DeryA önünde çırpınarak Oolmabahçe'nin,
Gönlümde eski h§ttralar; eyledim tavaf;
o doğnıuyor; diye muzlimdi her taraf,

Artık

Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar;
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar,
MerrnerJi medhalin ona layık vekaan
Heyh§t, o muhte§em kapının intiz&-ı

~.
~·

Sessiz nöbetçiler de heyOla dola§mada,
Her yerde bir kederli muamm§ dolaşmada.
SusmU§ bütün saray, nefes almaz o izdihim,
Son uykusunda tek rahat etsin deyip Atam.
Son uykusunda, öyle mi bir devr uyandıran?
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman?
Düşsün

olur mu toprağa, göçm~ dh§n gibi?
Sönsün o m§vi gözleri bir asum§n gibi?
Sussun, o mi-ver§ konı.l§arı, ma'deni ed§?
Dursun, olur mu, hilkate bir fahr olan zek§.?
Sözler ki çağiayıp köpüren bir pınar gibi.
Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi.
Atiye hile, geçmişe her fuıda bir temas
Bin türlü ihtis§s ile, bin türlü ihtir§s.
Milyonla halkı cezb ile mihrak olan zek§.;
lfr!b, hadsi, vecdi, tezAd,yle bir deh§ ...
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Bir me§'aleydi ne§'esi her bezme nOr olur
Bir

hfu"ikaydı benliği

bir mülkü doldurur.

Cismiyle pek güzeldi ve rOhuyla devdi o,
Bir yıldınmdı, bir mütekasif alevdi o.
EyvMı,

o varlığın bize kalmı§ fesanesi;
Yastıkta bir ı§ık yele, arslan ni§anesi.
Kar§ımda selVilik

Gölderde şimdi

ve gurObun vuran alı.

Çankaya'nın şanlı kartalı ..

Ey nam alan, zafer yaratan, inkilab açan;
Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman,
Ey, eski kahramanları geçmi§ asırlann!
Gaazi'ye ihtirfuıı ile kalkın ve toplanın!
Saf bağlayıp selama durun hep, odur gelen!
Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen.
Ölmez, evet, gönüllere heyk:el kuran Atanı!
Lakin, nedir, içimdeki payhız inhidfun?

ŞAIR

siPEJIDEN MEKTUB
Allah'a dua et, dü§man tırpanı
Devlet ağacını yolmasın, anne,
Altında

dökülsün oğlunun

Bayrağın

gül rengi

kanı,

solmasın

anne.

Köyden biri geldi taburumuza,
Meğer söz

kesilmi§ muhtann

kıza,

Gece niyet tutum baktım yıldıza,
Artık

söyle o i§ olmasın, anne.

Dii§ünme bo§ gelse posta katan
Siperden akın var yann dı§an:
Kadere ~ ol, uzun yollan
Bekleyen gözlerin dolmasın, anne.
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YAAAJJ
lri, geniş çehresinde dalgalı
Parça parça güneş, barut lekesi.
Çatık kaşlar gösterir ki kavgalı
Alnındaki büklümlerde öfkesi.
Çene enli, elmaaklar az çıkık,
Kahramanca yüzden ~ar gür bıyık.
Geniş göğüs,

iri, metin omuzlar,
Blzusunda burç: eğilen bir civ.ln.
Şimdi yerde bin güçlükle kımıldar,
Bir yıkılmış kale gibi perişan.
- Geçmiş olsun,

nasıl

oldu?

-Döğüştük.

Cevab budur, çok söylemez asli Türk.
Çok söylemez, fakat o s:if gözleri
RUhundaki derinliği anlatır.
Orda harbi, intikamı, zaferi,
Orda köyü, evi, aşkıhep vardır.

Ah o gözler ölüm, hicrln, kan dolu.
-Nerelisin a hemşerim?
-Konyalu ..
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MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ
Şair,

yazar, edebiyat tarihçisi (0. 1890, istanbul,
1966).

ö. 28 Haziran

Ayasofya Merkez Rüştiyesi ve Mercan idadisi'n~
den sonra Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. istanbul
lisesinde öğretmenlik yaptı. 1913'te istanbul
DarülfünOn Türk Edebiyat Tarihi müderrisliğine
atandı. Ayrıca Sanayi~i Nefise Mektebi, Ankara
ilahiyat Dil ve Tarih~ Coğrafya Fakültesi'nde tarih
hocahğı yaptı. V., VI. ve VII. Dönem Kars milletvekilliği yaparken, bu arada, istanbul Edebiyat
ve Ankara Dil ve Tarih Coğrafya FakUitelerinde
profescirlüğe devam etti. 1945 yılında Demokrat
Parti kurucuları arasında yer aldı .VIII., IX. ve X.
DOnem istanbul Milletvekili olarak görev yaptı.
OP hükümetlerinde Dışişleri (1 950), Devlet
(1956) bakanlıkları görevlerinde bulundu. 1957
seçimlerinden sonra istifa ettiği DP'yi 27
Mayıs'tan sonra Yeni Demokrat Parti (1961) adıy~
la kurmasına izin verildiyse de ilgi görmeyince
parti amblemi Kırat'ı AP'ye devrederek politikadan çekildi.
Fecr-i Ati şairleri arasında yer alarak 1908'den
itibaren Mehasin ve Servet-i FünOn, daha sonra
Ziya GökAlp'in Yeni Mecmuası'nda (1917- 18)
şiirler yayımlamışsa da asıt ününü Türkoloji
araştırmalanyla kazanmıştır. Türkiyat EnstitüsU'nU
kurdu(1924), Çıkardığı Milli Tetebbular Mecmuası (1915) ve Türkiyat Mecmuası (1924) ile Türk
Hukuk ve iktisat Tarihi Mecmuası (1931-39),
Ülkü (1936- 41) dergilerini yönetti. Ahmed
Fakih, Şeyyad Hamza, Dehhani gibi daha önce
hakkında bilgi sahibi olunmayan şair ve yazarları
bilim ve edebiyat dünyasına tanıttı.
Ziya GökAlp'in Türkçülük anlayışını benimseyerek
araştırmalarında bu gorlişt.i temel aldı. Alanında
uzman sayılarak Türkiye ve yurtdışında birçok bi-
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limsel

kuruluşun

üyeleri arasında bulundu ve bu

kuruluşlann

toplan-

tılarına katıldı.

Mektep Şiirleri (3 cilt, 1918), Onyedinci Asır Saz
Cevheri (1929), Eski Şairlerimiz (1934), Türk Şairleri,
indeksler ve Sözlukler (1939), Türk Saz Şairleri ( S dlt, 1940-64),
Kıraat-ı Edebiyye (1904), Hayat-ı Fikriyye (1909), Malumat-ı
Edebiyye (Şahabettin Süleyman'la, 1915), Yeni Osmanlı Tarih-i
Edebiyatı. (Ş. Süleyman'la, 1916), Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (1917),
Tevfik Flkret ve Ahlak (1918), Nasrettin Hoca (manzum hikayeler,
1918), TOrk Edebiyatında ilk Mutasawıflar (1919, 1976), TOrk
Edebiyatı 1 (1920), Milli Tarih (1921), Türkiye Tarihi 1 (1923),
Külliyat-ı Fuzuli (1924), Azeri Edebiyatma Ait ilk Tetkikler (1926),
Milli Edebiyat Cereyanının ilı. MObeşşirleri ve Divan-ı Türid-i Basit
(1928), Erıurumlu Emrah (1924), Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç
Osman Hik~yesi (1930), Divan Edebiyatı Antolojisi (1932-34),
Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatının Tekamülüne Bir Balçış (1934),
Fuzuli (1934), Türı. Halk Edebiyatı Ansiı.lopedisi 1 (1935), Yıldırım
Beyazıt'ın Esareti ve Intlhan Hakı-ında (1937), Ortazaman Türı.
Hukuı-i Müesseseleri (1937-38), Vakıf Müessesesi ve vaı.ıf
Vesilcalannın Tarihi Ehemmiyeti (1938), Aşık Dertli (1940), Aşıı.
Ömer (1940), Karacaoğlan (1940), Isiflm Medeniyeti Tarihi (çeviri,
1940), Altınordu'ya Ait Yeni Araştırmalar (1941), Ortazaman Türkislam Feodalizmi (1941), Ali Şir Nevai (1941), Yeni Farisi'de Türk
Unsurlan (1942), XIII. Asırda Maraga Rasathanesi Hakkında Bazı
Notlar (1942), Uran Kabilesi (1943), Osmanlı imparatorlu~u Etnik
Menşei, Meseleleri (1943), Kayı Kabilesi Hakkında Yeni Notlar
(1944), Osmanlı Devletinin Kuruluşu (1959), Demokrasi Yolunda
(1964), Edebiyat Araıtırmalan (1966).

ESERLERI :

Şairlerinden
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HEPGOI.GE
Gecenin rOhuma mühtez, mübhem
Serpilen girye-i eztamıyle
Duruyorken mütelellim, tenha

Cevf-i ~gaafına ezhar-ı elem
Gömülen leyle-i hülyada senin
Aranm

harıdeni, sevdalarını ...

Bulamam ... sonra perl§ful ü hazin
RCıhumun sevgili hülyftiannı
Bir derin makber-i nisyana gömer,
Kaçanm ...

ufk-ı

mel§limde bile

Hep tevrui edecek matemler ...
Gece ... hep gölge, ser-&-ser gölge ...
Leylin ezl§l-i elem- danyle
Kaldı

senden de bu

muğber gölge ...

98 1ŞAIR MiLLETVEKiLLERi

MEPJç70RKOSO
Gecenin rUhuma mühtez, mübhem
~rpilen

girye-i

ezlfunıyle

Duruyorken mütelellim, tenha

Cevf-i eşgaafına ezhfu--ı elem
Gömülen leyle-i hülyfu:la senin
Ararım

handeni,

sevdalannı.,.

Bulamam ... sonra peri§an ü hazin
R.Cihumun sevgili

hülya.larını

Bir derin makber-i nisyana gömer,
Kaçanm ...

ufk-ı

melftlimde bile

Hep tevrul edecek mfttemler...
Gece ... hep gölge, ser-a-ser gölge ...
Leylin ezlal-i elem- danyle
Kaldı

senden de bu

muğber gölge ...

ŞAiR MiLLETVEKiLLERi 1 99

OOAÇ YDLml.ARI
San gece ... San gece ..
Ta ruhuma gömüldükçe
Senin san gölgelerin,
Dinliyorum: Ağır; derin
Eski bir il3hi sesi.

Bu ses kimin son nefesi?
K'ar§ı çarnlar susmaz, inler:
MOrtaç yolculannın der.

11

Kimsesiz ay.. Kimsesiz ay..
Denizdeki §U kırık yay
Düşmüş bir aşık elinden.
O, sazının her telinden
Nur ilahileri saçmış ...

Sonra ...

yayı kırmış, kaçmış!

Mor dalgalar susmaz, inler:
•o yay ta gökden düştü der.
11

Deli ozan .. Deli ozan ...
Altın

kopuzundan sızan
Sesler neye donmuş gibi?...
Şu geçen peri mevkibi
Bekler seslerini hala.
Eski ''Ortaç'' yollarında!

Albn kopuz susmaz inler:
'Ozan öh"nüş, yay ~nk!" der.
Gafil yolcu .. Gafil yolcu ..
Ozan yok, kınk yay ucu
"Ortaç" yolculan hasta;
Şarap bitmiı altın tasta..
Haydi jair al kopuzu
inlet eski ruhumuzu!

Kopuz elde, şair gider:
"Ortaç yolu çok uzak' der.
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ORHAN SEYFi ORHON
Şair, yazar ( O. 1890, Istanbul- Ö.22 AÇ"Justos

1972).
Mercan idadisi {1909), Istanbul Hukuk Fakültesi
(1914) mezunu. Kısa bir süre Medis-i Mebusan
Kalemi'nde memurluk yaptıktan sonra gazetecilik
hayatına atılarak Akbaba (1919), Papağan (1924),
Resimli Dünya (1924), Güneş (1926), Edebiyat
Gazetesi (1932), Ayda Bir (1935), Çınaraltı (1942)
gibi mizah ve edebiyat dergilerini çıkardı. istanbul
Erkek lisesi edebiyat öÇJretmeni (1941-44) iken
görevine son verilince politikaya atıldı. CHP'den
VIII. Dönem Zonguldak (1 946-50), 27 Mayıs'tan
sonra katıldığı AP'den XIII. Dönem istanbul (196569) milletvekili oldu. Milliyet, Tasvir-i Efkar,
Cumhuriyet Ulus, Zafer, Havadis ve Son Havadis
gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı.
Hecenin Beş Şairinden biri olan Orhan Seyfi, ilk şiir
lerini aruz ölçüsüyle yazdı. Hece ölçüsüyle yazdığı
şiirlerini, Yeni Mecmua (1917-18), Şair (1918-19),
Büyük Mecmua (1919), Yarın (1921-22) dergilerinde yayımladı. Temiz, duru bir Türkçe ile ince ve
içli duygularla yazdığı şiirleriyle edebiyatımııda
usta bir şair olarak iz bıraktı.

ESERLERI :
ŞIIR : Fırtına ve Kar (1919), Peri Kızı ile Çoban

Hikayesi (1919), Gönülden Sesler (1922), O Beyaz
Bir Kuştu (1941), Kervan (1964), Hicviyeler
(Kervan'la birlikte; 1951), Şiirler (seçmeler, Nihat
Sami Sanarlı'nın önsözüyle, 1970).
HIKAYE
(1957).

:

Asrt

Kerem (1942), Düğün Gecesi

MAKALE- FlKRA : Fiskeler (1922), Dün-Bugün(1943), Kulaktan Kulağa (1943).

Yarın

MONOGRAFI : Abdülhak Hamid (1937), Mehmet
Akif (1937), Yahya Kemal (1937), Ziya Gökalp
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Hani o,

bırakıp

giderken seni;

Bu öksüz tavrını takrnayacaktın?
Alnına

koyarken veda busemi,

YOzüme bu türlü bakmayacaktın?
Hani ey gözlerim, bu son vedada,
Yolunu kaybeden yolcunun
Birini

çağımıak

Yaktığı

ate§i

dağda,

için imdada,

yakmayacaktın?

Gelse de en acı sözler dilime,
Uçacak sanırdım birkaç kelime ...
Bir alev halinde dü§tün elime,
Hani ey gözya§ım,

akmayacaktın?
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DUA
Ulu Tannm, §U

karanlık yollan,

Bizi sana ula§tıran yollar et!
ihtirasla kilitlenmi§ kolları,
Birbirini kucaklayan kollar et!
Muhabbetin gönlümüzde
Güttüğümüz

hız

olsun;

Hakka varan iz olsun,

Önümüzde uçurumlar düz olsun,
Yolumuzda dikenleri güller et!
Delalette

bırakıp

da

insanı,

Yapma arzın en korkulu hayvanı!.
Unutturma doğruluğu, vicdanı,
Bizi sana l§yık olan kullar et!
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Senelerce sana hasret ta§ıyan,
Bir gönülle kolianna atılsam.
Ben de bir gün kucawncıa yaşayan,
Bahtiyarlar arasına katılsarn!
En bakımsız, en kuytu bir bucağın,
Bence "irem bağı" gibi güzeldir:
Bir yıkılmış evin, Ilarab ocağın,
Şu hey~i

sarayiara bedeldi'

Anladım

ki: Sevda, gençlik, şeref,
yabana dünyada,
Hasretinle yadellerde dolaşan
Hızn bulsa yine ermez murada.

şan ...

Asılsızmış şu

Kadir Mevtam, eğer senden uzakta
Bana takdir eylemi§se ölümü;
Rahat etmem bu yabancı toprakta,
Cennette de avutarnam gönlümü.
Yalnız

senin tatlı esen havanda
Kendi milli gururumu sezerim.
Yalnız senin dağında, ya ovanda
Başım gökte, alnım açık gezerim.
Hürüm, derim, eskisinden daha hür,
Zincirinle bağlansa da ayağım,
Şimdikinden daha ferah görünür
Zindanında olsa bile durağım.
Bir gün olup kucağına ula§sam.
Gözlerimden döksem sevinç yaşını.
Sancağının gölgesinde dolaşsam,
Öpsem, öpsem toprağını, ta§ını!

J
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Ölürsem yazıktır sana kanmadan,
Koliarım boynunda halkalanmadan,
Bir günüm geçmiyor seni anmadan,
Derdine katlandım hiç usanmadan ..
Diyorlar: "Kül olmaz ateş yanmadan,
"Denizler durulmaz dalgalanmadan!"
Saadet benziyor boş bir ser.llia,
Düşüyor her seven gönül azaba,
Gelmiyor çe~len derdler h~.

Diyoi\Jm: "Sebeb ne bu

ızdır.llia?

Diyorlar: •Kül olmaz ateş yanmadan,
•Denizler durulmaz dalgalanmadan!"
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RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN
Yazar ve şair (O. 18 Mart 1892, Istanbul· Ö. 21
Eylül1959).
Galatasaray Usesini 1911'de, DarülfünOn Edebiyat
Fakültesi'ni 1914'de bitirdi. Yüksek Baytar ve
Yüksek: Muallim mekteplerinde Edebiyat ve
Fransızca öğretmenfiği yaptı. Mütareke yıllarında
Ankara'ya gitti. Buhara elçifiğinde başkatip, lozan
Konferansı görüşmelerinde basın danışmanı olarak
gôrevlendirildi.
rı., lll. ve IV. Dönem Afyon Milletvekilliği yaptı.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
{1933) ve Tiran, Atina, Budapeşte, Roma, londra,
Atina Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.
Anılan, edebiyatçılarla yaptığı konuşmalar ve men·
sur şiirleriyle tanınmıştır. Döneminde yaşayan
yazarlarla yaptığı konuşmalardan oluşan Diyorlar ki
(1918) adlı eseri türünün ilk ve ba~anlı örneği
kabul edildi. Yazıları 1914 yılından itibaren Servet·
i FünOn, Donanma, Tedrisat, Türk Vurdu, Derg.§h,
Vakit, Yeni Mecmua dergi ve gazetelerinde yayım·
landı.

ESERLERI : Diyorlar ki (1918, yeni bas.. 1972),
Geçmiş

Günler (1919), Tevfik Fik:ret (hayatı üzerine
1919), Ayrılıklar (1923), Damla Damla
(1929), Anafartarar Kahramanı Mustafa Kemal'le
Mülakôt (1930), Boğaziçi Yakında (1938),
Atatürk.'ü Özleyiş (anı, 1957), Atatürk'ün Hastalığı
(1959), istiklal Yolunda (1960), Çanakkale'de
Savaşanlar Dedi ki (1961).
anılar,

1061 $AiR MiLLETVEKILLERI

Bir çiçeğim, adım laJe,
Gül, menekşe bana hale!..
Bahçelerin melikesi,
Çıldırtınm ben herkesi!..
San, mor, al, beyaz, penbe,
Bulursun her rengi bende,
ince ruhlu eski Türkler
Sümbülden çok beni sever.
Halifeler ellerinde
ihti§amla ta§ırlardı,
Sultanların bellerinde
Lalelerden kemer vardı.
Renklerime bakarlardı,
Birçok isim takarlardı:
Sim-endfu"nlar, dü§izeler;
şah-banülar, neler, neler! ..
ilMmıydım ben Nedi'm'in,
Sevgilisi ibrahim'in.
Bayılırdı §en vezirler!..
Sıra sıra bizi dizer.
Bahçıvanlar müşteriye:

"Buyurun üç yüz altın" diye
On üç bahar fakir, zengin,
LIDelerle yapb Ayin.

ismimi bir devre verdim,
Öyle makbul bir çiçektim.
Sonra beni unuttular;
Toprağımı kuruttular.
Hiç olmazsa hatıramı.
Siz çocuklar saklamaz mı?
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DEGIRMEN
Bak şu güzel değirmen
Dönüyor her gün hemen,

O, köyden az ötede,

Tarlada bir köşede
Tenha, tek bir kulübe
Yüksek, sivri bir izbe:
Kenarına damının,

Ta yanına camının
Dört tahta kol gerilmi§.
Hepsine bez serilmiş.

Yel esince o bezler
Şi§E!r,

kanada benzer;

108 (ŞAiR MILLE1VEKIUERI

MEKrEP AÇilDI
Güne§

doğdu,

Tarlaları

nura

güne§

doğdu

boğdu.

Uyan çocuk, uyan çocuk
Çekeceksin elbet zorluk!..

Kaç aydır hep evde kaldın;
Sazdan düdük yapıp çaldon.
Ağaçlann gölgeleri
Yamaçlann dereleri
Hep ruhunu eğlendirdi,
Hem ba§ını dinlendirdi.
Fakat artık nerde o yaz,

Rüzgartarla sallanan saz!
Beyaz yelken, ince sandal,
Mavi deniz, yanık kaval
Dertli çoban, s:ikin sürü?
Haydi artık derse yürü!
Hazan aldı, hazan oldu,
Yapraklar da artık soldu.
Bahar §imdi mekteplerde,
Dola§ma sen b~ka yerde!
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YUSUF ZİYA ORTAÇ
Şair ve yazar (D. 1895, istanbul~

ö. 11 Mart 1967).

OrtaöÇ'Jrenimini Vefa idadisi ve Alyans izrailit
Okulu'nda tamamladıktan sonra dışarıdan sınava
girerek Darülfünun'un edebiyat bölümünü bitirdi
(1915). izmit. Galatasaray ve Mercan Sultanileri ile
istanbul'daki yabancı özel okullarda edebiyat öğret~
menliği yaptı. Tek başına çıkardığı Şair (1918·19,
15 sayı) ve Orhan Seyfi'nin çıkarmaya başladığı
Akbaba adlı haftalık mizah dergisini 1923'ten
itibaren yönetti.
VIII. ve IX. Dönem Ordu Milletvekilliği yaptı. Sonra
yine sahibi bulunduğu Akbaba dergisi ve yayınlarıy·
la uÇ'Jraştı.
Şiirleri ilkin 1914'te Kehkeşan dergisinde, daha
sonra Türk Yurdu, Servetifünun, Şair, inci (1919),
Büyük Mecmua (1919) dergilerinde yayımlandı.
Mizahi şiirlerini ise Orhan Seyfi ile birlikte çıkardığı
haftalık Diken (1918·20) dergisinde Çimdik imza·
sıyla yayımladı. Hecenin Beş Şairi'nden biri olarak
yalın ve akıcı şiirleriyle tanındı.

ESERLERI :
ŞIIR : A~ndan A~na (1916), Cenk Ufukları (1917),
Aşıklar

Yolu (1919),

Yanarda~

(1928), Bir Servi

Gölgesi (1938), Kuş Cıvıltıları (çocuk şiirleri, 1938),
Bir Rüzg§r Esti (Binnaz oyunu ile birlikte, 1962).

OYUN : Kördüğüm (1917), Binnaz (heceölçüsü ile,
manzum, 1918, filme de alındı), Şüphe (1918),
Name (1919), Latife (manzum, 1923), Name
(1919), Nikilhta Keramet (1923).

ROMAN : Kürkçü

Dükkanı

(1931),

Şeker

Osman

(1932), Göç (1943), Sarı Çizmeli Mehmet Ma
(1956), Gün Doğmadan (1960).

GEZi : Göz Ucuyla Avrupa (1958).
BIYOGRAFI : lsmet lnönü (1946).
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ESKI EV
Kö§ede altın oymalı Edime kavukluğu,
Üstünde çe~m-i bülbül sürahi
Yıldız serpintili mavi bir buğu ...
Birinde kallavisini dinlendirmiş
Öbürünün ışık g~ünde
Geceler dolusu sırlar! ..

asırlar,

Duvarda iki kılıan gümü~ çaprazı,
Sene 1053 arnel-i Şahin Usta
Üstünde tllik yazı ...
Çeliğine

su vermi§ kral kellelerinin

kanı,

Bir vuru~ parçalanmı~
Kimbilir kaç şövalyenin kalkanı!...
Raflarda Beykoz işlerinin ışılışıl hevengi,
Ve sedirler üstünde has bahçeler açan
Üsküdar çatmalannın ateş rengi ...
Islak gözlü earlyeler uzanırmış onlara,
Ve kafeslerin ardından bakarlarmı~
Yelkenleri zafer dolu kalyonlara!...
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ÖYLE BİR GÜNDE
Özlüyorum cedlerimin döğü§tüğü cenkleri:
Başımda çelik tolga, eğri kılıç elimde,
Geni§ omuzlanmda zırhlann hevenkleri,
Ve tirke§im belimde!
Gözlerim bileyden yeni çıkmı§ bir bıçak,
Yanaklanmda bıyıklann kangal kangal zenciri
Bir vuru§ta lclfiri boydan boya iki §ak
Edecek kadar pazılanm iri!
Özlüyorum o eski çağlan:
Şirrı§ek nallı rüzgfu' atlar üstünde,
Dağlar a§ıyor dağları ...
Yaşasaydım aaah öyle bir günde!
Olsaydım

Osman Gazi'nin bir neferi:
ben yatsaydım pusuya
Kaçırsaydım Tekfurun gelini Nilüfer'i,
Adını ben verseydim Bursa'dan geçen suya!
Çakır pın.Yda

Ne olurdu ah altı asır önce bulsaydım
Kendimi sallar kayan Mannara denizinde.
Ne olurdu ah dü§üp bo~lsaydım
Suya seccade salan Süteymanın izinde!

Olsaydım Hacı iı'in dört bin erinden b~ri.
Ben de Sırpsındığı'nda döğü§seydim.
Dağlarda uğuldarken akıncılann tekbiri,
Canevime bir kargı saplanıp dü§seydim!
Fatih Ak§emseddin'le konu§urken o gece,
O dağın yırtmaandan dinleseydim onlan.
Dolmabahçe önünden ben çekseyclim Haliç'e
Kızaklara bindirip kalyonlani
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Özengimi öpseydi Nemçeli kırallar,
Affettirmek için
Sinan'ın

kusurlannıl

köprülerinde §akırdatıp nallar,

Zorlasaydım Vıyana surlarını

Özlüyorum Malazgjrd'i, Niğboluyu, Kosova'yı,
Şimıek

nalh rüzgar atlar üstünde.

Dalkıl~lar

biçerken

Ya§asaydım

ovayı ...

aaah öyle bir gündel
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HATIRALAR
Yedi kat toprağa sor: kaç sene, kaç bin sene tam,
Kattı göz nCırunu ilk harana dünyanın atanı!
Şu

deha kavsi kemerler,

Sardı ecdadımın aşkıyle

şu deha nOru çini,
bu yurdun içini!

Onun el değdiği her zerreyi ürperme bürür,
Tunç, alev güller açar; kubbede memıer köpüıiir!
Çalkanır ismini andıkça denizler, karalar:
O masal yüzlü Oğuzlar, Hüseyin Baykaralari

Kirndi bir hamlede sarkıp kuşatanlar Hindi?
Namı dünyayı tutan Gazneli bir ~ahindi!
Kayalardan denizin yolduğu tel tel şu yosun;
belki de Piri Reisin, Barbarosun!

Saçıdır

ibn~i Sina büyük alnıyla asırlar kuşatıp
Doğdu: insanlı~ bir merhale açsın diye tıp!

Ceddidir bin senelik felsefenin Farabi
Düşünen başlar onun emrine h§l§ tabi ...
Bir FuzCıliye açıktır şu gönüllerdeki sır,
Aşk onun ülkesidir; geçsede yüzlerce asır!
Gizli bir bCıse dudaklarda Nedirnin yadı,
Bir alev kahkahaci ır onda gönül feryadı ...
Her seher vakti bulutlar bize ltıiyi taşır,
Ağaran gökte o tekb'i'ri duyan Tanrıla§ır. ..
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HASAN ALi YÜCEL
Devlet

adamı, şair

ve yazar (0.17

Aralık

1897,

istanbul- Ö. 26 Şubat 1961 ).

Vefa idadisi, istanbul Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi Felsefe Böl Omü (1921) mezunu. Bir sO re
izmir ve istanbul liselerinde edebiyat ve felsefe
ö~retmenli~i yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği, orta öğretim genel müdOrlüğO görevlerinde bulundu (1933). 1935 yılından itibaren
V., VI., VII. ve VIII. Dönem lzmir Milletvekilliği
yapan Hasan Ali YOcel, Celal Bayar'ın kurduğu
kabinede (1938) 7 yıl süreyle Milli Eğitim
Bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde yönetimine
yurtdı~ından uzman getirilerek Ankara Devlet
Konservatuarı ile Köy Enstitüleri kuruldu (1940),
dünya klasiklerinin Bakaniıkça çevirtilip yayımlan
ması çabası başlatıldı (1941). 1950 seçimlerini
kaybedince istanbul'a yerleşti. iş Bankası KültUr
Yayınları'nı yönetti. 27 Mayıs ihtilalinden sonra
kurucu meclis üyeliğine seçildi (1961). 1921'den
başlayarak şiir, makale ve denemeleri Dergah,
Yarın (1923), Yeni Mecmua (1923-36) ve
Hayat'ta (1926-28) yayımlandı. Ayrıca Akşam,
Cumhuriyet ve DOnya gazetelerinde makaleler
yazdı.

ESERLERI
INCELEME: Ruhiyat Elifbesl (1924), Türk Edebiyat
Nümuneleri (Hıfzı Fikret ve Hammamizade
ihsan'la, 1926), Tarih-i Kadim ve Doksan Be~e
Do~ru (T.Fikret'ten yeni harflerle,
1928),
Mevlana'nın Rubaileri (1932), Goethe, Bir
Oehanın Romanı (1932), Türk Edebiyatma Toplu
Bir Bakış (1932), Fransa'da Kültür işleri (1936), Bir
Türk Hekimi ve Eseri (1937), FazılAhmet (1937),
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Türkiye'de Orta Öğretim (1938), Maarifle ilgili Söylev ve Demeçler
(2 cilt, tarihsiz), D,lMım (Kenan öner'le ilgili d.§v3nın savunması,
1947), Dav§lar ve Neticesi (1950), Edebiyat Tarihimizden (1. ci lt:
Yakup Kadri, 1957).

ŞIIR : Dönen Ses (1933), Sizin için (çocuk şiirleri, 1938), Dört
Hayvan, Bir insan (1943), Mevl3n3 (1952), Dinle Benden (1960),
Allah Bir (1961).

DENEME- MAKALE : Pazartesi Konuşmalan (1937), içten-Dıştan
(1938), Hürriyete Doğru (1955), iyi Vatandaş- iyi insan (1956),
Hürriyet Gene Hürriyet (2 cilt:1960-1966), Kültür Üzerine
Düşünceler (1974).
GEzl : ~bns Mektuplan (1957), Ingiltere Mektuplan (1958),
GeçtiQimiz Günlerden (1990).

116 1ŞAIR MILLETVEKiLLERi

Sen bezmimize
Aşkın

geldiğin akşam

seher olmaz,

beni sennest ediyerken keder olmaz.

Ölsem de senin uğruna canım heder olmaz,
Sen bezmimize
Dalgın

geldiğin akşam

neler olmaz.

ve ilAhi eriten bir bakı§ın var;

Bir anda bütün ruhumu birden yakı§ın var.
Karşımda peıiler

gibi nazan akışın var,

Sen bezmimize geldi~in ak§am neler olmaz.
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KENDIMDEN KENDIME
Sundular Cl§k dolusun vecd ile aldım, içtim;
Sonra uzattım sana, al dedim, almam dedin.
Senin geçtiğin yoldan, çoktan beri vaıgeçtim,
Vahdet meyhanesinde kal dedim, kalmam dedin.
Bir ~vk uyandı bende, hal bu ya; gönül bu ya;
~ka gelip atıldım, coşkun akan §U suya.
Ulu Tannm boğmadı, içtim ben doya doya;
Varlık sonsuz bir derya, dal dedim, daimarn dedin.
Kendini bulmayana hak menzili ıraktır;
Gönül vemıe ikbale, bir muvakkat duraktır;
Kaygısız ömür sürmek insan için bir haktır;
Verilmeyen bu hakkı çal dedim, çalmam dedin.
Bağlatma sen gönlünü bir ince saç teline;
Verme sakın dümeni ba§kasının eline;
Kendin §i§ir yelkeni, bakma talih yeline;
Gemini enginlere sal dedim, saimarn dedin.
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GELANlAT
Hem aşkım, hem ümidim, hem de rıe§'emsin;
Nesin sen kız, gel anlat, sen benim nemsin?
Hayalimden.geçen her sırra mahremsin,
Nesin sen kız, gel anlat, sen benim nemsin?
içinden kükriyen bir eski volkandım,
Senin sevginle birden sarsılıp yandım.
Nasıl yaktın, ki ben bir damla al kandım,
Nesin sen kız, gel anlat, sen benim nemsim?
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AllAHBIR
Tek hür varlık, senindir ancak;
Hüniyettir kemrue varmak.
Hür mutlaktır, bağımsız, adsız;
Efl!ki aşar, uçar kanatsız.
Miı-Aç,
RQfı

bu türlü bir uçu§tur;
oldu uçan, ne mutlu kuştur.

Uçsuz bu f&a, durak yok onda;
Bir küll bu, yakın uzak yok onda.
Serbestçe Nebi uçup yol

aldı.

CibriiYakat yoruldu, kaldı.

Tevhidlne\'~rdi Fahr-i 8.1em,
Üstün çıktı melekten adem,
'

Sen, böyle}ride eylemiştin;
MahbObuna öyle sö}'lemiştin.

Her istediğin olur muhakkak,
Hürriyetin oldu çünkü mutlak,
Bir nebzesi var onun

beşerde,

Yok olsa sorum ne hayr ü şerde?
Baskıyle,

cebirle olmaz iman,
ikraha yasak deyince Kulan.
Hürriyetsiz ibadet olmaz,
Hürriyetsiz diyfuıet olmaz.
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Allahına bağlanınca

Birden

açılır

kullar,
önünde yollar.

Hürriyete yaklaşır içinden,
Tevhide vanr bu yolda dinden

imfula yakı§mryor esfu-et,
Hür olmadadır bütün selamet.
isl§miyet bu kurtulu§tur;
Hürriyeti dinde bir bulu§tur.
Feyz aldım onun hakikatinden,
Kurtuldum esirlik §.fetinden.
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HALUK NiHAT PEPEYİ
Şair ( D. 1898, Katerini Selanik - Ö. 28 Mayıs

1972, istanbul).
Kadıköy Sultanisi'ni (1918), Mülkiye Mektebi'ni
(1921) bitirdi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde
bucak müdürlüğü ve kaymakamlık yaptı. istanbul'da Vali YarchmcılıQı (1939-40) ve Emniyet
MüdOriOQü'nden (1942-43) sonra Emniyet Genel
Müdürü (1946-47) oldu.

X. Dönem

Kütahya ve Xl. Dönem

istanbul

Milletvekilliği yaptı.

ESERLERI :
ŞIIR : Geçmiş Zaman Masalları (manzum olarak
Şah ismail ile Gülizar hikAyesi, Tarnar Hatun ile
Süleyman Şah adlı yapma destan, 1928), Türk
Destanına Giriş (ilk kitabındaki ilk uzun şiire
manzum Tahir ile Zühre'yi ekleyerek, 1934),
Çanakkale Destanı (1936), Mütareke Destanı
(1938), Milfi Mücadele Destanı (1940), Erenler.
Gaziler (1951 ), TOrk Destanından (1952).
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TAMAR HATUN ILE SOL.Eı'MAN ŞAH DESTANINDAN

Geçmiş

zaman içinde, şanlı bir hünkfu- vardı.
Şimdi bin taçlı dünya ona v~iyle dardı.
Kudretinin önünde dünya bir boşluk gibi,
Haznesinin yüz yılda bulunmaz dibi,
Sarayının ilk katı bile Hind'i görürdü.
Bulutlan~ eteği burcuna sürünürdü.
Bulamazdı yolunu içine düşen adam;
Ömrüm belki yetişmez bir katını anlatsam!
Gökte bütün yıldızlar çırağıydı sarayın,
Onlan Muşturmak vazifesiydi ayın.
Kale duvarlannın birer dağdı her ta§ı,
Boyunu düşünenin bile dönerdi ba§ı.
Pehlivan boyu gibi ağaçları yükselir;
Akşam her yap~ına aşık bir bülbül gelir.
Kadir Mevlfuıı bu şehri cennet gibi yaratmış,
Özünü cevher yapmış, suyuna Zemzem katmış.
Her keıvanın uğrağı her gurbetin vuslatı,
Bu şehir erenler şehri, kıymetlerin kıymeti.
Minareler Allah'a yarvaran dualan,
Ulu Mevla'mdı zaten bu yüce şehrin y§.ri.
Mes'ut sayılmıyordu bir defa görmeyenler,
Cenneti imrendiren bu yer, bu mukaddes yer:
Allah'ın cemalinden yere aksetmiş güya,
Bu yer Kılınçaslan'ın payitahtıdır, Konya!..
Kılınçaslan Türklüğün bükülmez kılıcıydı,
Nice kftfır başını kendi eliyle kırdı ...
Ömrünü baştan başa cenk içinde geçirdi,
Birinden çıkmamışken bir yenisine girdi.
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ÇIWI«J<AJE DESTANi'NDAN
Toplar uyandınyor bugün
Kanlı

arzı

uykudan,

bir ağız gibi tan yerinde ufuklar.

Işte ihtiyar toprak sarsılıyor korkudan,

Bugün toplar diyor ki: Akdeniz'de kavga var.
Tıtriyor Akdeniz'in
Soluklarını

gülen

tatlı suları,

tuttu gök bakınca denize.

Görününce demirden, ate§ten
Sandılar

Çanakkale

artık

orduları,

gelecek dize.

Gemiler yanaştıkça Mu~ kayalara,
Değişiyor dağların

Her tepenin

sırtında

Çanakkale zelzele
Ayaktanmış

§ekilleri

ansızın.

kanayan birer yara,

kaynağıdır dünyanın.

geliyor Britanya adalan,

Önüne katmı§ Yenizeland, Kanadalan.
Ağırlıktan kabarmı§

denizler yükseliyor,

Yer ta§ımaz askerle

işte

dü§man geliyor.
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CENK BAŞliYOR
Bir kıyamet başladı Mal~ıt ovasında,
Tekin değil narası dostlar bugün davulun.
Ku~ bannmaz oldardan dağında, havasında,
Kartallar kendinize bCI§ka gökyüzü bulun!
Gün kendisi saklasın, kılıç parıltısından.
i§te kar§ı kar§ıya, iklim pad~ahlan.
Korkudan titrernede hisarlar çatısından,
Bir kuruntu kaplamış doğacak sabahlan.
Koç yiğitler her biri, tıpkı çınar irisi,
Sıra tepeler gibi ardarda; dalga dalga.
Cihan pehlivanları; her ölü, her dirisi.
Cenge katılmak için cümle kalkmış ayağa!

Mal:!zgirt'te bu sabah hAyruden farksız gerçek,
Yeni bir ses bulacak, destanlar ayn ayrı.
Bu savaşla tarihe kahramanlar geçecek,
Fatihlerin burada aleviendi ruhları!
Secdeye kapanarak yalvanyor Alpaslan,
'Ey yerleri, gölderi var eden ulu Tanrım!
Ben aciz bir kulunum; sende güç, sende ferman,
Senden meded olmazsa ben kannca kadarım!~
Cennet kafirin malı, islam köle olur mu?
Bizi yoktan var eden, ey cihanın sahibi,
Katında suçum varsa bağışla kusurumu.
Beni din düşmanıma mahcup etme Yarabbi!
Ölümsüz göklerinden dualarımı dinle!
isıamın sancağını yıldızianna yükselt!
Askerlerimi arttır; cenkte meleklerinle,
Ya şerefımle gazi, ya şevkimle şehid et!
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FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
Şair ve yazar (D.18 Mayıs 1898, IstanbulKasım

ö.

8

1973).

Bakırköy Rüştiyesi, Hadıka-i Meşveret idadisi
mezunu. Tıp FakOitesi'ndeki yüksek ö~renimini
bitirmeden Kayseri'de ö~retmenliğe başladı
(1922). Uzun yıllar Ankara ve istanbul okulların
da edebiyat öğretmenliği yaptı.VIII., IX., X. ve
Xl. Dönem istanbul Milletvekilliği yaptı. 27
Mayıs 1960 ihtilalinden sonra diğer D.P.'Iilerle
Yassıada'da yargılandı. 15 ay kadartutuklu kaldı.
Seraat ettikten sonra politikayı bırakarak sadece
şiir yazdı. 1973 sonbaharında bir gemiyle çıktığı
Akdeniz gezisi sırasında kalp krizinden öldü.
1

Şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarınd~ aruzla
yazdığı şiirlerle başladı. Hece ölçüsünde büyük
başarı göstererek hecenin beş şairinden biri
sayıldı. Ancak son yıllarında şiirlerini yeniden
aruzla yazdı. En ünlü şiiri, Ulukışla yoluyla
Kayseri'ye giderken edindiği izlenimleri anlattığı
Han Duvarları'dır. Anayurt (1933) adlı bir dergi
de çıkarmış olan Faruk Nafiz, Akbaba, Karikatar
gibi mizah dergilerinde Çamdeviren, Deli Ozan
imzalarıyla mizahi şiirler yayımladı.

ESERLERI :
ŞIIR
: Şarkın Sultanları (aruzla, 1919),
Gönülden GönUie (aruzla, 1919), Çoban
Çeşmesi (1919, Han Duvarlan şiiri bu kitabında
yer alır), Dinle Neyden (1919), Suda Halkalar
(aruzla, 1928), Bir Ömür Böyle Geçti (seçme şiir
leri, 1933), Elimle Seçtiklerim (seçme şiirleri,
1934), Akarsu (1937), Akıncı TürkOleri (1938),
Heyecan ve Sokan (seçme şiirleri, 1959), Zindan
Duvarları (aruzla, 1967), Han Duvarlan (seçme
şiirleri, 1969).
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OYUN : Canavar (manzum oyun, 1925), Akm (manzum oyun,
1932), Özyurt (1932), Kahraman (1933), Ateı (1939), Dev Aynası
(1945), Yayla Kartah (1945).

ROMAN

:

Oyunlannın

Yıldız Ya~muru

yeni

baskılan

(1945).

Ayrıca

1965'ten itibaren

okul piyesleri
yapıldı.

vardır.
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ÇOBAN ÇEŞMESi
Derinden derine ınnaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden ağlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çe§mesi?
"Gönlünü Şirin'in a§kı sannca
''Yol almı~ hayatın ufuklannca,

"0

hızla dağlan Fertıat

"Ba§lamı§ akmağa

yannca

çoban

ç~mesi ... "

O zaman ba§ından 3§kındı derdi.
Merrneri oyardı, ta§ı delercli.
Kaç yanık yokuya ~k su verdi,
Değdi

kaç dudağa çoban

Ve&ız Asllya

Kerem'in

çeımesi!

yol gösteren bu,

saıına

cevap veren bu,

Kuruyan gözlere Ya§ gönderen bu ...
Sızmadı toprağa çoban çe§mesi.
Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çe§mesi.
Ne §Air yaş döker, ne A§ık ağlar;
Tarihe kan~ı eski sevdalar:
BeyhCıde seslenir; beyhlide çağlar
Bir sola, bir sağa çoban Çe§mesi!...
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HAN DlNARlA/ll
Yağız

atlar ki§nedi, me§in kırbaç §akladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar;
Gözlerimin önünden geçti kervan-saraylar ...
Gidiyordum. gurbeti gönlümde duya duya.
Ulukışla

yolundan Orta Anadolu'ya.

ilk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk aynlıkl
ate§le hava ılık:
Gök san, toprak san, çıplak ağaçlar san ...
Arkada zincirleneo yüksek Toros dağlan,
Önde uzun bir kı§ln soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...

Yüreğimin yaktığı

Ellerim takılırken rüzgMann saçına,
bir dağın yamacına.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık.
Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvnlan yollar,
Uykuya vaımı§ gibi görünen yılan yollar,
&§ını kaldırarak bo§luğu dinliyordu.
Gökler bulutlanıyor, rüzgAr serinliyordu.
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince,
Son yoku§ noktasından düzlüğe çevrilince
Nihayetsiz bir ova ~rttı benzimizi,
Yollar bir ıerid gibi ufl<a bağladı b~i.
Gurbet beni muttası1 çekiyordu kendine.
Yol, hep yol, druma yol. .. bitmiyor düzlük yine.
Ne civarda bir köy var, ne bir evin hay§.li;
Asıldı arabamız

Sonun ademdir, diyor insana yolun Mli.
bir atlı, iki yayan.
Bozuk düzen taşiann üstünde takırdayan
Tekerlekler yollara bir §eyler anlatıyor;
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor .. ,

Arasıra geçiyor
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Kendimi kaptımrak tekerleğin sesine
Uzanmı§ım, kalmı§ım, yaylının §iltesine.
Bir sarsıntı. .. uyandım uzun süren uykudan;
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
l<ar§ıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,
Sa~ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:
Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,
Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.
Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri
Atlanmız çözüldü, girdik handan içeri.

Bir dM bulmak ~in bağnnda• yaraya,
Toplanmıştı

garibler §imdi kervan-saraya.
Bir noktada birle§mi§ vatanın dört bucağı,
Gurbet çeken gönüller kuşatınıştı ocağı.
Bir panltı gördü mü gözler hemen dalıyor,
Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor.
Şi§esi is bağlamı§ bir ıambanın ışığı,
Her yüze çiziyordu bir hüzün krnşığı.
Gitgide birer iiyet gibi derinleştiler
Yüzlerdeki çizgiler; gözlerdeki çizgiler•..
Yatağımın yanında

esmer bir duvar vardı,
Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı:
FAni bir iz bırakmış burada yatmışsa kimler;
Aygın baygın mAniler, açık saçık resimler...
Uykuya varmak için bu hazin günde erken,
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı,
Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı.
Ben garib çizgilerle u~ırken ba§ ba§a,
Rastlamıştım duvarda bir §ilir arkad<l§a:

On yıl var ayrıyım Kına Dağı'ndan
Baba ocağından, yar kucağından
Bir çiçek denmeden sevgi bağından
HudOdtan hudOda atılml§ım ben.
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Altında

da bir t§.rih: Sekiz mart otuz yedi ...
Gözüm imzA yerinde başka bir ad görmedi.
Arbk bahtın açıktır, uzun etme, arkada§!
Ne hudCıd kaldı bugün, ne askerlik, ne sava§.
kaya gitti, diye içlenme bahanna;
HudCıttan götürdü~n §§.n yetişir yftrına!. ..
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
bir mart sabahı ... buz tutuyor her soluk.
Ufku Muştumıadan fecrin ilk alevleri.
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri.
Bulutlann ardırıda gün yanmadan sönüyor,
Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor ...
Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar,
Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar.
Biz bu sonsuz yollarda vanyoruz, gitgide,
iki dağ ortasında boğulan bir geçide.
Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden,
Geçidi atiayınca şaşırdım sevincimden:
Ardımda kalan yerler anla§ırken bah§.rla,
Önümdeki arlıi örtülü şimdi karla.
Bu geçid sanki yazdan ~ı ayınyordu,
Burada son fırtına son dalı kınyordu ...
Yaylımız tüketirken yollan aynı hızla,
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda.
Karlar; etra.fı beyaz bir karanlığa gömdü;
Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü ...
Gönlümde can verirken köye varmak emeli,
Arabacı haykırdı: ~işte, Arablı beli!"
Tanrı yardıma olsun gayrı yolda kalana,
Bir menzile vararak atları çektik hana.
Soğuk

Bizden ewel buraya inen üç:, dört arkadaş
Kumıuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş.
Çatırdayan çalılar dört cana can katıyor,
Kimi haydud, kimi kurd masalı anlatıyor ...
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Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekfiyor duvan ocağın akisferi.
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor;
Kalbime, ateş gibi, şu satırlar giriyor:
Gönlümü çekse de yfu-in hay§.fi
kudretim yetmez cibali
Yolcuyum, bir kuru yaprak mis§li
RüzgAnn önüne katılmışım ben
~maya

Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı.
Güneşli bir havada yayhmız yola çıktı ...
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde
Ben üç mevsim deği§miş görüyordum üç günde.
Uzun bir yolculuktan sonra incesu 1 daydık,
Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.
Gün doğarken bir ölüm rOy§sıyle uyandım,
Ba§: ucumda gördüğüm şu satıriarta yandım:
Garibim,
Aslı mı el

namıma

Kerem diyorlar
almış, harem diyorlar
Hastayım, derdime verem diyorlar
Maraş h Şeyhoğlu Satılmı§ 1m ben
1

1

1

Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında,
Korkanm, yaya kaldın bu gurbet çıkmazında.

Ey Maraşlı

Şeyhoğlu,

evliy!lar adağı!

Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı.
A:z. değildir; varmadan senin gibi yurduna,
Post verenler yabanın hayduduna, kurdunaL
Arabamız

tutarken Erciyes1in yolunu:
~Hana, dedim, bildin mi Mara§lı Şeyhoğlu"nu?"
Gözleri uzun uzun burkulu, kaldı bende;
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Dedi:

Hana sağ indi, ölü
Yaşaran

çıktı

gözlerimde her şey

geçendel

artık deği~.

Bizim garip Şeyh~u buradan geçmemi~ ...
Gönlümü

Mara§lı'nın yaktı

kara haberi.

Aradan yıllar geçti, işte o günden beri
Ne zaman yolda bir han rastlasarn irkillrim.
Çünkü sizde gizlenen derdieri ben bilirim,
Ey köyler; hudOda bağ~yan yaslı yollar,
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
Ey garib çizgilerle dolu han duvarlan,
Ey haniann gönlümü sıziatan duvarlan!..
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Sakın

bir söz söyleme ... yüzüme bakma sakın!

Sesini duyan olur; sana göz koyan olur.
DÜ§manımdır

seni kim bulursa cana yakın,

Anan bile ok§asa benim

bağrım

kan olur..

Dilerim Tann'dan ki, sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun!

Kan tükürsün adını candan anan dudaklar,
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun!
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AHMET HAMDİ TANPlNAR
Şair ve yazar (0.23 Haziran 1901, istanbul-

ö. 24

Ocak 1962).
Orta öğrenimini Vefa, Kerkük, Antalya
Sultanilerinde tamamladıktan sonra istanbul
Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1923). Erzurum,
Konya, Ankara liseleri, Ankara
Gazi Eğitim
Enstitüsü ve istanbul Kadıköy Usesi'nde edebiyat,
Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik ve sanat
tarihi ö~retmenliği yaptı (1923-39). istanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü'ne profesör olarak atandı
{1939). VII. Dönem Maraş milletvekilliği yaptı.
1946 yılından sonra bir müddet Millf Eğitim
Bakanlığı müfettişliği ve Akademi'deki hacalığı
nın ardından eski görevi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı profesörlüğüne döndü (1949).
Bu görevini ölümüne kadar sürdürdü.
ilk şiirleri 1921 yılından itibaren Dergah, Milli
Mecmua, Hayat, Görüş dergilerinde çıktı. 1932
yılından sonra yazdığı şiirleri Varlık, Ağaç, Görüş,
Oluş, Ülkü, Istanbul dergilerinde yayımlandı.
Şiirlerinin küçük bir bölümünü ölümünden bir yıl
önce kitaplaştırdı. Şiirlerinden çok romanları ve
edebiyat tarihi araştırmalarıyla tanındı. Psikolojik
tahliliere geniş yer verdiği hikaye ve romanların
da batılılaşma ve gelenekler arasında kalarak
arayışlar ve tıkanmalar içinde bunalan kişileri
anlattı.

ESERLERI
ŞiiR
Şiirler (1961), Bütün Şiirler (1989),
Seçmeler (Enis Batur tar., 1992). Eserlerinin yeni
baskıları Derg.3h Yayınevi'nce yapılıyor.

HIKAYE : Abdullah Efendi'nin Rüyaları (1943),
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Yaz Ya~muru {1955).

ROMAN : Huzur (1949), Saatleri Ayarlama EnstitüsQ
(1962), Sahnenin Dı~ındakiler (1973), Mahur Beste

(1975), Aynadaki

Kadın

(1987).

INCELEME : Tevfik Fikret (1937), Namık Kemal Antolojisi
(1942), 19. Asır TOrk Edebiyatı Tarihi 1 (1949, gen.2.
bas., 1956), Yahya Kemal (1962), Edebiyat

Üzerine

Makaleler (yay. haz. Zeynep Kerman, 1969).

DENEME :

MEKTUP

Beş Şehir

(1946).

Yaşadığım

gibi (1972).

:Ahmet Harndi Tanpınar'ın Mektupları (Zeynep

Kerman tar., 1974).
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BURSA'DA ZAMAN
Bursa'da bir eski cami avlusu.
Küçük şadııvanda şakırdayan su,
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar,
Eliyor dört yana sakin bir günü,
Bir rü)4dan arta kalmanın hüznü
içinde, gülüyor bana derinden,
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden,
Ovanın yeşili, göğün mavisi,
Ve mimM1erin en ilahisi ...
Bir zafer müjdesi burda her isim ...
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim.
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın,
Hala bu taşlarda gülen rOyanın,
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle,
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabnn aa meyvası,
Ömrünün timsali beyaz nilüfer.
Türbeler, camiler; eski bahçeler.
Şanh hikayesi binlerce erin,
Sesi nabzım olmuş hengfunelerin
Nakleder yadını gelen, geçene ...
Bu hayalde uyur Bursa her gece.
Her şafak onunla uyanrr, güler
Gümüş aydrn!ılda serviler, güller
Serin hüly3sıyle çeşmelerinin
Başındayım sanki bir mOdzenin
Su sesi ve kanat şakırtısından,
BiiiOr bir iivize Bursa'da zaman.
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Ye§il türbesini gezdik dün akşam;
Duyduk bir musik1 gibi zamandan.
Çinilere sinmi§ Kur'an sesini;
Fetih günlerinin saf neş'esini,
Aydınlanmı§ buldum tebessümünle ...
Isterdim bu eski yerde seninle
Sa§ ba§a uyumak son uykumuzu,
Bu hayal içinde ... ve ufkumuzu.
Çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk
Havayı dolduran uhrevi ruıenk.
Bir ilah uykusu olur elbette;
Ölüm bu tılsımh ebediyette;
Belki de rüyası büyük cedlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.
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BiR GOL BU KARANUK!ARDA
Bir gül, bu karanlıklarda
kendini mercan
Bir kadeh gibi sunmada

SükCıta

Zamanın aralığından.
~ında bu mucizenin
Sesler kokular ve renkler,
Ebediyet kadar derin
Ve uzak hayali bekler.

Ye diyor fedrden berrak
Sesiyle her ürperi§te,
Geceyi yuml.l§atarak:
•Bütün göz ra§lann işte!...

Serinietmesin ne çıkar
Bu ümitsiz yalvarışı,
Hiçbir meyva, ne de pınar;
Ne de günlerin akı§ı!"
11

Yetmez mi bu müjde sana,

Aydınlaştırsam alnını,

Ben her rüyayı zamana
Taşıyan yıldız kervanı!".
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NE IçiNDEYiM ZAMANIN
Ne içindeyim

zamanın,

Ne de büsbütün dışında.
Yek~pare,

geni§ bir &nın

Parçalanmaz akı§ında.
Bir g§rib rOya rengiyle
Uyuşmll§

gibi her ıekil.
Rüzgardaki yaprak bile
Benim kadar hafif değil.
Başım,

sükOtu öğüten

Uçsuz,

bucaksız değirmen.

içim, muridına ermiş
Abasız,

postsuz bir deıviş.

Kökü bende bir sarma§ık
Olmuş

dünya sezmekteyim,

Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında

yüzmekt:eyim.
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HER şefYERLi YERINDE
Her şey yerli yerinde; havuz başında seıvi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan,
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan,
Sarrnaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.
Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak,
Serpilen aydınlıkta dalların arasından
Büyülenmiş bir ceylfuı gibi bakıyor zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak.
Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
Hazların aleminde yumulmuş kirpikierin
Yüzünde bir tebessüm bu ağır ö~e sonu.
Belki rüyllanndır bu taze açmış güller;
Bu yum~k aydınlık daliann tepesinde,
Bitmeyen ~k türküsü kumrulann sesinde,
Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner.
Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda
Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan,
Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan
Kuru güz yapraklan uçuşuyor rOzglrda.
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AHMET KUTSİ TECER
Şair ve yazar (D. 1901, Kudüs- Ö. 23 Temmuz

1967, istanbul).
Kadıköy

Sultanisi'nde başladığı orta öğrenimini
Ziraat Okulu'nda tamamladıktan sonra,
istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü'nü bitirdi (1930). Bir süre kaldığı Paris'ten
dönüşünde Ankara ve Sivas liselerinde edebiyat
ö~retmenli~i, Sivas'ta Millt E~itim Müdürlü~ü
(1930..34) yaptı. Avrupa'da öğrenci müfettişliği,
Millt Eğitim Bakanlığı'nda Yüksek Tedrisat
Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Dairesi üyeli~i
görevlerinde bulundu. VI. Dönem Adana ve VII.
Urfa Milletvekilliği yaptı. Sonraki görevleri, Ankara
Devlet Konservatuvarı öğretmenliği (1946},
Fransa'da öğrenci müfettişliği ve kültür ataşeliği
(1949) ile ölümüne kadar süren istanbul
liselerinde yaptığı edebiyat öğretmenliği oldu.
Halkalı

Hecenin beş şairi arasında olan Ahmet Kutsi Tecer,
içten, duygulu memleket şiirleri kadar oyunlarıyla
da tanındı. Ankara'da Görüş (1930-32) adlı bir
dergi çıkaran ve falklor araştırmalanna katkılarda
da bulunan Tecer'in şiirleri DergAh ve Milli
Mecmua'da (1921-25) başlayarak çoğunlukla
Varlık (1933-35), Oluş (1939), Yücel (1941), Ülkü
(1941-45), Türk Düşüncesi (1953-54) son yıllar
da yine Varlık (1960} dergilerinde yayınlandı.

ESERLERI :
ŞIIR : Şiirler ( Sivas, 1932)

OYUN :

Köşebaşı

Koçyiğit Köroğlu

(1947), Bir Pazar Günü (1959),
(1969), Salılık Ev (oyn.1961,

basılmadı).

INCElfME : Köy Temsilleri (1940).
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NERDESIN
Geceleyin bir ses böler uykumu,
içim ürpermeyle dolar: - Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki ben onu.
~ıkıyım beni çağıran bu sesin.
Gün olur sürüyüp beni derbeder;
Bu ses rüzgarlara karl§ır gider
Gün olur peşimden yürür beraber,
Arısızın haykınr bana: - Nerdesin?
Bütün sevgileri

atın

iç:imden,
Varlığımı yalnız ona verdim ben,
Elverir ki bir gün bana derinden,
Ta derinden bir gün bana "Gel!" desin.
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Of/DA BIR KÖYVAR UZAKrA
Orda bir köy var uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.
Orda bir ev var uzakta,
O ev bizim evimizdir.
Yatmasak da, kalkmasak da
O ev bizim evimizdir.
Orda bir ses var uzakta,
O ses bizim sesimizdir.
Duymasak da, tınmasak da
O ses bizim sesimizdir.
Orda bir dağ var uzakta.
O

dağ

bizim dağımızdır.

inmesek de, çıkmasak da
O

dağ

bizim

dağrmızdır.

Orda bir yol var uzakta,
O yol bizim yolumuzdur.
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.
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BESBElli
Besbelli ölümüm sabahleyindir
ilk ışık korkuyla girerken camdan,
Uzan,

başucumda

Mum olduğu gibi

perdeyi indir,

kalsın akşamdan.

Sonra koş teriilde haber vermeye,
"Kiracım

bu sabah can verdi" diye,

Üç beş k~i duysun ve belediye
Beni kaldırmaya gelsin, odamdan.
Evden

çıkar çıkmaz omuıda

tabut,

Sen de eller gibi adımı unut,
Kapımı

birkaç gün için açık tut,

Eşyam bakakalsın

diye arkanıdan.
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Tnman,

akşamleyin,

Uzakl~an

Muradiye'den.

günün sesini dinle.

Bir knık basamak, bir taş merdiven,
Beldiyor çıkalım diye seninle.
Yalnız çıkacaksın şimdi ...
Altında oturup

Bir revak

dinleneceksin.

Birden bir kumrunun sesi taşacak,
Günün arkasından söyleneceksin:
"~Temmuzdu,

buraya geldik beraber.

ak§am ne güzeldi, Tunca ne süzgün!
Nasılsa

öyleydi eski çiniler

Ikinci Murad'ın koydurduğu gün ..
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IBRAHIM
Bir gece Urfa'da Halil-rahman'da
Suda ay do~du~ gaıip zamanda
içimde hicranlı bir bülbül sesi
Altımd~ seccade bir gül bahçesi
Üstümde yıldızlar önümde havuz
Pınl ptnl bir aşk gecesi temmuz
Orada sularla baş başa kaldım
Asırlar boyunca hülyaya daldım
Hacer'den uzakta Kabe'den ırak
Ne gökte bir haber ne kuş ne burak
Sanki Tannsın uzak kederele
Nemrud'un ateşe attığı yerde
Şimdi oturduğum gibi ibrahim
O benim yerimde, ben o, o benim
ibrahim'i dile getiren masal
Bu gece içimde caniandı dal dal
Nemrud'u, ateşi yanımda duydum
Gurbeti, hicranı canımda, duydum
Ayıldım hülyadan bülbül sesiyle
Ayın doğmasıyla suyun aksine
Urfa, destın yurdu bu es~ belde
Nice efsaneler yaşar dilinde
Toprağın öz oğlu öz kızı Urfa
Bin kere hem şehit hem gazi Urfa
Güneyde Türldüğün demir kalesi
Bu gece içimde Urfa'nın sesi
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KEMALETIİN KAMU
Şair (D. 15 Eylül1901,

Bayburt- ö. 6 Mart 1948

Ankara).
istanbul Erkek Muallim Mektebi son sınıf ö~ren
cisi iken Milli Mücadele'nin başlaması üzerine
Ankara'ya geldi (1920). Matbuat ve Istihbarat
Müdürlüğü ile Anadolu Ajansı'nda çalışmaya
başladı. Savaş sonrası istanbul'a giderek dışarıdan
imtihanla diplama aldı ve Anadolu Ajansı
muhabiri olarak gönderHdiği (1933) Paris'te
kaldığı beş yıl içinde siyasal bilgiler öğrenimi yaptı.
Dönüşünde VI. ve VII. Dönem Rize ve VIII.
Dönem Erzurum Milletvekili oldu.
Edebiyatımııda 'gurbet şairi" olarak ün kazanan
Kamu'nun şiirleri. mütareke yriiarında Büyük
Mecmua (1919), Milli Mücadeleden sonra

Dergah (19211. daha sonra Varlık (1933-34),

Oluş

(1939) dergilerinde, yazıları Hakimiyet-i Milliye ve
Yenigün gazetelerinde yayrmlandı. Hece ve aruz
ölçüleriyle savaş, aşk. gurbet konulannda yazdığı
şiirleri ölümünden sonra
Kemalettin Kamu,
Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri (Rıfat Necdet Evrimer
tar.1949) adir kitapta toplandı. Aruzla yazdığı şiir
leri,Cumhuriyet dönemindeki Türkçe'nin aruz
ölçüsüne uygulanışına ilginç bir örnek olarak gösterildi. Ayrıca, Paris'te bulunduğu yıllarda Fransız
şiiriyle
yakından
ilgilenerek simged şair
Mallarme'den üç şiir çevirdi.
"Doğup büyüyen yerlerden uzakta, gurbette
olmak Kamu'nun ruh dünyasında soyut bir gurbet
duygusu yaratmış ve bu duygu, şairi gizemci bir
gurbet anlayışına götürmüştür, (... ) 'Kimsesizlik',
'Bingöl Çobanları', 'Gurbet' adir şiirleriyle hep
hatırianacak olan Kamu'nun şiirimizde 'zaman'
konusunu işleyen ender şairlerden biri olduğunu
da söylemek gerekir' (Eray canberk).
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IliNGÖL ÇOBANLARI
"Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,
Bu dağiann eskiden ~inasıdır soyum,
Bekçileri gibiyiz ebenced buralann.
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayalann
Görmedi~ gün yoktur sürü pe§inde bizi.
Her gün aynı pınardan doldurup testimizi
Kırlara açıhnz çıngıraklanmızla ..
Okuma yok, yazma yok; bilmeyiz eski yeni;
Kuzular bize SÖyler yılların geçtiğini.
Arzu ba§lanmızdan yıldızlar gibi yüksek;
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,
Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı.
Her adım uyarıdırır ayrı bir ha.tırayı:
.Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada,
Bu çamlıkta SÖylemiş son sözlerini babam;
Şu karşıki bayırda verdim kuıumu kurda,
Suna'mın başka köye gelin gittiği akşam .. "
Gün biter; sürü yatar ve sararan bir ayla
Çoban hicranlannı basar bağnna yayla.
'Kuru bir yaprak gibi kalbini eline af

Diye hıç•rır kaval:
"Bir çoban parçasısın, olmasan bile koyun,
Daima eğeceksin ba§kalanna boyun,
Hülyana kanşmasın ne şehir ne de çarşı;
Yamaçlarda her akşam, batan gün~e ka11ı,
Uçan kuşlan düşün. geçen kervanlan an,
Mademki kara bahtın, adını koydu çoban!"
Nasıl ya§adığından, ne içip yediğinden
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden
Anlattı uzun uzun;
Şehir u~ltusundan bunalmış ruhumuzun
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla ..
Karıştım o gün bugün, bu zavallı çobanla,
Bingöl yayialannın mavi durnanlarına;
Gönlümü yayla yapbm Bingöl çobanlan na ...
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GURBET
Gurbet o kadar acı
Ki ne varsa içimde,

Hepsi bana yabancı,
Hepsi başka biçimde!
Eriyorum git gide,
Elveda her ümide,
Gurbet benliğimi de
Bitirmiş bir içimde!

Ne arzum, ne emelim,
Yaralanmış

bir elim,
Ben gurbette de~ilim,
Gurbet benim içimde!
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IRŞAT

Sevgilim güvenme güzelliğine,
Senin de saçiann tanımar olur;
Aldanma taliin pembe rengine,
Hayatın uzun bir intizar olur.
Sevgilim her insan doğarken ağlar,
Çiçeklerle açar; sularla çağlar,
Rehgüz!n olur bahçeler, bağlar
Nihayet isimsiz bir mezar olur.
Sevgilim baksana bir yanda gülen,
Bir yanda gözünün yaşını silen,
Kimi benim gibi erir derdinden,
Kimi senin gibi bahtiyar olur!
Sevgilim senin de geçer zamanın,
Ne şölıretin kalır, ne hüsn·ü anın,
Böyledir kanunu kahpe dünyanın,
Dört mevsim içinde bir bahar olur!

ŞAiR
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HÜSEYiN NAiL KUBALI
Şair ( D.1903. Niğde- ö. 13.1 0.1981).
ilk tahsilini lzmir'de, orta tahsilini Afyon, Konya
ve Sivas'ta yaptı. istanbul Lisesini bitirdikten sonra
istanbul Üniversitesi Hu.kuk. Fakültesinden mezun
oldu. Maarif Vekaletinin açtığı imtihanı kazanarak
Fransa'ya gitti. Paris'te doktorasını tamamlayarak
Hukuk. Doktoru olarak. yurda döndü. 1936 yılın
dan itibaren Amme Hukuku dersleri verdi. Ord.
Prof. olarak görevini sürdürdü. Cumhurba~.kanı
~arafından seçilen Cumhuriyet Senatosu Uyesi
olara_k Meclis'e girdi (1977- 1980).
ilk gençlik. yıllanndan itibaren sanat ve edebiyatla
ilgilendi. Şiirleri "içtihad" ve 'Hayat' dergilerinde
yayınlandı. "Anama" adlı şiiri uzun yıllar dillerden
düşmedi.
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ANAMA
Dağlar seçilmez oldu
Beller geçilmez oldu
Kevsere dönen sular
Sensiz içilmez oldu.

Gözden sızan yaş olsam,
Ölüne yoldaş oO.m.
Gelen, geçen okurdu,
Mezarına ta§ olsam.
Solan bir güz gülüsün 1
Ne sevilen ölüsün,
Kara toprakta de~l.
Gönlümde gömülüsün.
içime neler doldu,
Hayat bana derd oldu.
Mor sümbüllü vatanım,
Sensiz bir gurbet oldu.

Ah anam, şimdi

nesin?
Söyleyemem rlerdesin?
Bir canlı hayal oldun,
Benimle her yerdesin.
Mahşerde,

derler; anam.
Kavuşmak, inanarnam.
inansam da bu uzun.
Hasrete dayanamam.
nlim sel oya oya,
Yara açdı ovaya.
Bırakın ağlayayım,
Arıama

doya doya.
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Bağin

ne gülü kaldı,
Ne de bülbülü kaldı.
Yavrun böyle anasız,

Boynu büküfü

kaldı.

Ana başda tae imiş.
Her derde ifac imiş.
Bir evtad pir olsa da.
Anaya muhtaç imiş.
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YURDUMUN DAGARJNA
Ey güzel yurdumun çamh dağlan,
Her biri bir çe§id namlı dağları.
Gürgenli, ardıçlı, çamlı dağlan,
Şu yüce duru§la ne §anlısınız!
Kervan geçirmeyen beller sizdedir,
Şahin uçurmayan yelleF sizdedir.
Delirib köpüren s~ller sizdedir,
Ezelden beri mi dumanlısınız?
Hey, bajı gökleri bürüyen dağlar.
Yollara dizilip yürüyen dağlar,
Gönlümü pe§inde sürüyen dağlar,
Bilmem neden böyle tez canlısınız!
Erciyes, Toroslar; Ey Hasan Dağı,
Hepiniz ün alml§ yiğit yatağı.
Yananm andıkça eski şen çağı,
Bulunmaz derdime dermanlts~nız.
Ey biribirine sarılan dağlar,
Dağlara yaslanan çiğdemli bağlar.
Oı§ınız ye§erir; içiniz ağlar,
Sizde benim gibi hicranlısınız.
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Yaz bir sanşın kızdı sıcak, ne§'eli pür his,
Öksüz kanayan kalbimi okşardı, sarardı.
Bir gamlı hayal etdi onu ufka çöken sis
Bahtım gibi, aşkım gibi kırlar da sarardı.
Sermest ötüşen kumrulann nağmesi dindi,
Yapraklar ölüb kirli siyah toprağa indi.
Eyvah bu garip n..ıha ölüm korkusu sindi,
Bahtım gibi, aşkım gibi kırlar da sarardı.
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ARİF NİHAT ASYA
Şair ve yazar (D. 7 Şubat 1904 - inceğiz Köyü
Çatalca - ö. 5 Ocak 1975, Ankara).

1

Çocukluğu yoksulluk içinde geçti. ilk ve orta
öğrenimini çeşitli okullarda tamamladı. istanbul
DarOimuallimin (Yüksek Öğretmen Okulu)

mezunu (1927). Anadolu'nun çeşitli kentlerinde
ve Kıbrıs'ta edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik
yaptı. IX. Dönem Seyhan Milletvekilliğinde bulundu. Ankara Gazi Lisesi öğretmenliğinden sonra
emekliye ayrıldı (1962). Yeni istanbul ve Babıali'de
Sabah gazetelerinde siyasi ve edebi yazılar yayım
ladı. Daha çok şiirleriyle, özellikle Bir Bayrak
Rüzgar Bekliyor ve Fetih Marşı adlı şiirleriyle On
kazandı.

Arif Nihat

Asya'nın şiirlerinde

milliyetçilik konusu
Bayrak. ve vatan konulannda bir çok şiir
Son yazdığı ~iirlerde mistik konulara yönel-

ağır basar.
yazdı.

di.
Şiirlerini serbest, hece ve aruz ölçüleriyle yazdı,
ebced hesabıyla tarihler düşürdü. 'Dildliğin
emrinde bir sanat değil, sanatın emrinde bir dilcilik' olduğu anlayışını savundu.
ışığında, Arif Nihat
çok zengin dini ve
tasawufi motiflerden ötOrü, onun bir dua şairi
olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet döneminde
dini duyarlılıkla şiir yazan şairlerin en
önemlilerinden biri olduğu şüphesizdir.

BUtOn bu söylenenlerin

Asya'nın

şiirinin taşıdığı
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ESERLERI :
ŞIIR

: Heykeltıraş (1924), Yastığımın Rüyası (1930),
Ayetler (1 936), Bir Bayrak Rüzg~r Bekliyor (1 946),
Kubbe-i Hadra (Mevlana üzerine, 1956), Rubaiyyat-ı Arif
(1956), KDvada Kalan (1962), Kö~er ve Dallar (1964),
Kıbrıs Rubaileri (1964), Nisan (1964), Emzikler (1964},
Dualar ve Aminler (1 967), Kova Burcu (1967), Aynalarda
Kalan (1969), Avrupa'dan Rubailer (1969), Şiirler (1971).

oOşONCE- DENEME : Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler,

1964), Enikli

Kapı

(1964).
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Biz, kısık sesleriz.. minareleri,
Sen, ezansız bırakma, Allaah'ım!
Ya çağır şurda bal yapanlannı;
Ya kovansız bırakma, Allaah'ım!
Mahyasızdır minareler ... göğü de
Kehkeşansız bırakma, Allaah'ım!
Müslümaniılda yoğrulan yurdu
Müslümansız bırakma, Allaah'ım!

Bize güç ver ... dh&l meydanını
Pehlivansız bırakma, Allaah'ım!

Kahraman bekleyen yığınlannı
Kahramarısız bırakma, .AIIaah'ım!

Bilelim hasma, karşı koymasını;
Bizi cansız bırakma, Allaah'ım!
yurdu
MüslümansiZ bırakma, Allaah'ım!

Müslümaniılda yoğrulan

Yannın yollannda yılları da
Ramazansız bırakma, Allaah'ım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,
Ya çobansız bırakma, Allaah'ım!
Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız
Ye vatansız bırakma, Allaah'ım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu
Müslümansız bırakma, Allaah'ım

!
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NMT
Seccaden

kumlardı. ..

Devirlerden, diyariardan

Gelip gö~erde buluıan
Ezanların vardı!

Mescit mü'min, mimber mü'min ...
kubbelerden Tekbir,
Dolardı kubbelere namin"!

Ta§ardı

Ve mübarek geceler, dualanmız,
Geri gelmeyen duruardı ...
Geceler, ki pınl pml,
Kandillerin yanardıl
Kapına gelenler, )4 Muhammed,
- Uzaktan, yakındanMü'min döndüler kapından!

Besmele,

ekmeğimizin

bereketiydi;

iki dünyada aziz ümmet,
Muhammed ümmetiydi.
Konsun - yine- peıvazlara
Güvercin ler:
"HU hU" lara karı§sın
Aminler ...
Mübarek ak§amdır;
Gelin ey Fatiha'lar, Yfuiin'ler!
Şimdi

seni ananlar,

Anıyor ağlar

gibi ...

Ey yetimler yetimi,
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Ey garipler garibi;
DUşkünlerin kanadıydın,

Yoksullann sahibi ...
Nerde kaldın ey resUl,
Nerde kaldın ey Neb~
Günler; ne günlerdi, y3 Muhammed;
Çağlar

ne ça~ardı:

Daha dünyaya gelmeden
Mü'minlerin vardı ...
Ve birgün, ki gaflet
Çöller kadardı,
Harıme'nin kucağında
Abdullah'ın

yetimi,
Arnine'nin emaneti ağlardı!
Hadice'nin koncası,
Aişe'nin gQiüydün.
Ümmetinin gözbebeği,
Göklerin reslılüydün ...
Elçi geldin, elçiler gönderdin ...
Ruhunu AJiah'a,
Elini ümmetine verdin.
Beşijlin, yurdun, yuvan
Mekke'de bunalu'San
Medine'ye göçerdin.

Biz bu dünyadan nereye
Göçelim, ya Muhammed?
Yeryüzünde riya, inkfu', hiyanet
Altın devrini yaşıyor...
DiUer; sayfalar, satırlar
(EbQ Leheb öldü.) diyorlar:
EbQ leheb ölmedi, ya Muhammed;
EbQ Cehil, ~talar dolajıyı:r!
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Neler duydu ıu dünyada
Mevlid'ine hayran kulaklanmız:
Ne adlar ezberledi, ey Nebi,
Adına alı~kın dudaklanmız1
Artık,
Artık,

yolunu bilmiyor;
yolunu unuttu

Ayaklarımızı

KM!e'ne siyahlar
Yakıımamıştır, )i Muhammed,

Bugünkü kadar!
Haset, gururla sava§ta.;
Gurur, Kafdağı'nda derebeyi ...
Onu da yaralarlar kanadından,
Gelse bir ıefkat mel~ ...
iyiliğin türhesine

Türbedar oldu iyi!
Vicdanlar sakat
Çıkmadan yanna.
Iyilikler getir, güzellikler getir
Adem oğullannal
Şu gördüğün

duvarlar ki
Kimi, T3iftir, kimi Hayber''dir...
Fethedernedik ya Muhammed,
Senelerclir!

Ne doğruluk, ne doğru;
Ne iyilik, ne iyi ...
Bahçende en güzel dal,

162 1ŞAIR MILLETVEKillERi

Unuttu yemiş vermeyi ...
Günahın kursağında

Haramlann peteği!
Bayram yaptı yabanlar:
Semave'yi bojakıp
Sllve'yi doldurdular ...
Atını hendeklerden~

bir atlayışta.

A§ırdı aşıranlar ...

/>ğlasın

Yesrib,

Ağlasın

Selman'lar!

Gözleri perdeliyen toprak,
Yüzlere serptiğin topraktı ...
Yere dökülmeyecekti, ey Nebi ,
Yabaniann gözünde kalacaktı!
Konsun, yine, pervazlara
GWercinler;

(HO hO) lara karışson
Aminler ...
Mübarek a~amdır;
Gelin ey Flltiha'lar, Yfuiin'ler!
Ne oldu, ey bulut,
Gölgelediğin başlar?
Hatınnda mı,

ey yol,
Bir aziz yolcuyla

Ajarak dağlar lajlar,
Kafile kafile, kervan kervan
Şimale giden yoldaşlar?
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Uçsuz, bucaksız çöllerde,
Yine, izler gelenlerin,
Yollar gideceklerindir.
Şu Tekbir getiren mağara,
Örümceklerin değil;
Peygamberlerindir, meleklerindir ...
Örümcek ne havada,
Ne suda, ne yerdeydi ...
Hakkı göremiyen
Gözlerdeydi!
Şu

kuytu, cinlerin mi;
Perllerin yurdu mu?
Şu yuva - ki bilinmez,
Kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu?Kuşlannı, bir sabah,
Medine'ye uçurdu mu?
Ey Abva'da yatan ölü,
Bahçende açtı dün~nın
En güzel gülü;
Hatıran, uyusun çöllerin
llık kumlanyla örtülü!
Dinleyene, hill§,
Çöller ses verir:
''Y§.Iey!" susar,
uğultular gelir.
Mersiye okur Uhud,
Kaside söyler Bedir.
Sen de bir hac günü,
Başta Muhammed, yanında EbCibekir;
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Gidenlerin yüz bin olup dönlı§ünü
Destan yap, ey §ehir!
EbObeki~de nOr, Osman'da nurlar ..•
Kurey§ ululan, karşılarında
Meydan okuyan bir Ömer bulurlar;
Arrnin önünde kapılar açılır,
Ari'nin önünde eğilir surlar.
Bedirde, Uhud'da, Hayberde
Hakk'ın yiğitleri, §eh?d olurlar ...
Bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı;
Yerde kalmazdı ruh ... kanadlıydı.

Konsun, yine, peıvazlara
Güverdnler;

(HO hO) ~ra kalljSın
Aminler..
Mübarek akjarndır;
Gelin ey Fatiha'lar, Y§sin'ler!
Vicdanlar, sakat çıkmadan,
Ya Muhammed, yarına;
iyiliklerle gel, güzelliklerle gel
1\dem oğullannaf
Yüreklerden ta§sın
Yine, imanlari
ltri, bestelesin Tekbtr'ini:
EvliyA, okusun Kur'an'lar!
Ve Kur'anı göznOrUyla çoğaltsın
Kayışıade Osmanıar!

Na'tini Gaalip yazsın, Mevlid'ini Süleyman'lari
Sütunlan, kemerleri, kubbeleriyle
Geri gelsin Sinan'ları
Çarpdsın, hakikat niyetine
Cenaze namazı kıldıranlari
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Gel, ey Muhammed bahardır ...
Dudaklar ardında saklı
Aminlerimiz vardır! ...
Hacdan döner gibi gel;
Mi'rac'tan iner gibi gel;
Bekliyoruz yıllardır!

Bulutlar kanad, ruzg§r karad;
Hızır

kanad, Cibril kanad;

Nisan karad, bahar kanad;
Ayetlerini ezber bilen

Yapraldar karad ...
Açılsın

göklerin kapılan,
perdeler, kat kat!
Çöllere dökülsün ~ldızlar;
Dizilsin yollarına
Yetimler; günahsıziart
Çöl gecelerinden, yanık
Türküler yapan kızlar
Sancağını saçlarıyla dokusun;
Bilal-i Habeş1 sustuysa
Ezanlarını DAvCıd okusun!
Açılsın

Konsun, yine, pervazlara
Güvercinler;
(Hu hO) lara kanşsın
Aminler ...
Mübarek akjamdır;
Gelin ey FA'tiha'lar, Y3sin'ler!
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BAYRAK
Ey mavi gölderin beyaz ve
Kız kardeşimin gelinliği,
ljık ıjık,

Senin

dalga dalga

destanını

kızıl

süsü ...
şeNdirnin son örtüsü,

bayrağım,

okudum, senin

Sana benim gözümle

destanını yazacağım.

bakmayanın

Mezannı kazacağım.

Seni selAmlamadan uçan

kuşun

Yuvasını bozacağım.

yerde ne korku, ne keder. ..
Gölgende bana da, bana da yer ver!
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay+ yıldızının ışığı yeter.
Dalgalandığın

Savaş

bizi

karlı dağlara götürdüğü

gün

Kızıllığında ısınchk;

Dağlardan çöllere
Gölgene sığındık.

düşürdüğün

gün

süzgün, rüzg§.rlarda dalgalı;
Barışın güvercini, sava§ın kartalı..,
Yüksek yerlerde açan çiçeğim
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim.
Ey

şimdi

Tarihim, şerefim, şiirim her şeyim;
Yeryüzünde yer beğen ..
Nereye dikilrnek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!
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BiR BAl!lAK ROZGAR BEKLiYoR
(Ziya llhan Zaimoğlu'na)
Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor,
Ve bir göğüs nefes almak için,
Rüzgar bekliyor.

Türbesi yakı~m~ bu kutlu tepeye.
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli
Kim demi~ Meçhul Asker diye?
Destanını yapm~. kasideye
Bir el iki ahretten uzanmış.
Edeple gelip birer birer
Öpsün diye faniler.

kanmı~

Öpelim temizse dudaklarımız

Fakat basmasın toprağına
Temiz değilse

ayaklarımız.

Rüzgarını

kesmesin gövdeler ...
Sesinden yüksek çıkmasın
Nutuklar, kasideler!
Geri gitsin alkı§lar geri ..
Geri gitsin elierin
Yapma çiçekleri

Ona oğullardan, analardan
Dilekler yeter
Yazın

san

kışın

beyaz

Çiçekler yeter..
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Söyledi söyleyenler demin
Gel süngülü yi~t alkışlasınlar,
Şimdi sen söyle söz senin!
Şeh~er tepesi boı değil,
Toprağını

kahramanlar be~iyor
Ve bir bayrak dalgalanmak için
Rilzg&r bekliyor.

Destanı öksüz, sCıkutu derin
Meçhul askerin,

Türbesi yakı§mış bu kutlu tepeye;
YatnğJ toprak belli
Tuttuğu

bayrak belli
lGm demi§ Meçhul Asker diye?
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FEJIHMARŞJ

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek,
D~ardan çekdiriler, kalyonlar çe~le<:ek ..
Kelpetenlerle sOrun di§leri sökülecek!
Yürü: hAla ne diye oyunda, oynaşt:asın?
Fatih'in istanbul'u fethettiği yaşt:asın!
Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden.,,
Senin de destanını okuyalım ezben:len,
Haberin yok gibidir l:a§ıdığın değerden.
Elde sensin dilde sen, gönüldesin, baştasın.
FAtih'in istanbul'u fethettiği yaştasıni
Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendinil
Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendinil
Küçük görme, hor görme - delikanhm- kendini!
Şu ~nk Abideyi yüksekecek lajtasın:
FAtih'in istanbul'u fethettiği yaşt:asın!

Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir; Süleyman'dır.
Şu mihrap Sinanüddin, §U minare Sinan'dır.
Haydi artık uyuyan destanını uyandır!

Bilmem neden gündelik iılerle teliştasın,
Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın.,,
Delikanhm, i§aret aldığın gün atandan,
Yürüyeceksin .. Millet, yürüyecek arkandan,
Sana selfun getirdim Ulubatlı Hasan'dan.

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın,
Fatih'in istanbul'u fethetti~n ya§tlSın!

170 IŞAlR MilLETVEKiLLERi

Bırak

bozuk saatler yalan

yanlış işlesin,

Çelebiler çekilip haremlerde

Yürü aslanım fetih

krşlasın.

hazırlığı başlasını

Yürü h§.IA ne diye kendinle

savaştasın,

Fatih'in istanbul'u fethettiği ya§tasın!..

ŞAIR
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MEHMET FARUK GÜRTUNCA
Şaır ve yazar {D. 1904, Edime- Ö. 6 Ağustos

1982, Istanbul).
Edirne ilkciğretmen Okulu'nu bitirdi. Bir sUre
ciğretmenlık yaptı. Öğretmenlik yaparken Dişçilik
Fakültesi'ne devam etti ve mezun oldu. Daha
sonra yayıncılığa başlayarak, Cumhuriyet dOneminin etkili çocuk dergilerinden Çocuk Sesi (1 932),
Afacan (1 934), Gelincik (1 936), Çocuk GOzU
(1 945), dergilerini çıkardı. Vetişicinlere yonelik
olarak da Okul ve Öğretmen, Her Ay, Her Hafta,
Herglin (1953- 72) dergi ve gazetelerini yayım
ladı. Xl. Dönem DP istanbul Milletvekili olarak
Parlamento'da bulundu (1957-60). Edebiyata şiir
le başlayan Glirtunca, sonraki yıllarda tarihi konulan oyunlaştırdı, eskı eserlerden sadeleştirmeler
yaptı.

ESERLERI

: ilk Memba (1923), Çocuklara Şiir Kitabı
(1928), Bu Arslana Dokunmayın (kahramanlık,
1939), Anadolu (kurtuluş savaşı şiirleri, 1939),
Atatı..lrk'e Ağıt: Millete Destan (1944), Bu Vatana
Dokunmayın (1946), Kıbns Destanı (1964), Tuna
Gıilü (1971).
ŞIIR

: Kanlı Akşam (manzum oyun, 1927),
Han (1971), BUy(Jk Hakan Alparslan
(1971), Fatih Sultan Mehmet (manzum, 1979).

OYUN
Oğuz

ROMAN :

Dağ Baıında

Ajk (1939).

DI~ER ESERLERi : Peygamber Efendimızin Hayatı
(Mustafa Darir'in Siyer-i Nebi'sinden sadeleştirme,
1965), Hadikatli's Slied.3 (Fuzuli'den sadeleştirme,
1979)
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DEMIRC/LER ŞAIOOSI
Dağıldıkça kızıUıldar ocağımızdan,
Alnımızda sanatın

bir ateşi yanar,
Örs başında sanını bu ocağı bir an,

Bize hayat, necat veren, bir kızıl pınar.
Biz ate§in çoo.ığuyuz, öz i§çileriz,
Ocaktaki krzıllığı candan severiz.
Şimdi eski küflenmi§ bir demir parçası,
Biraz sonra elimizde beyaz bir çelik,
üzerinde en küçük pası,
bu ate§e biz gönül verdik.

Kalmamr§tır

'Bu ocağa,

Ate§lerin çocuğuyuz ... öz i§çileriz!
Kıvılcımlı bir ocağı candan severiz! ....
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SNWfrA BOY!ARJNOA
Biziz istildru için kahramanca cenk eden,
Sakarya boylannda kılıç aynatan biziz.
Ölüm saçan nefesi ta.. §arktan garbe giden,
Ateşten ~lleleri

dli§mana atan biziz! ..

Biz dü~manı dökmüştük Akdeniz koylanna,
Kanı

armi$n ettik Sakaıya boylannal ..

Bin cihandan güzeldir bizim Anadolu'muz,
Anne gibi severiz onun dört bir yanını,
Fedadır yalnız ona ~u çelikten kolumuz,
Ölse bile kanımız çizer Türk. vatanını!. ..
Dli§manı

biz döktük Akdeniz koylanna,

Kanı armağan

ettik Sakarya boylannaL.

174 1ŞAiR MiLLETVEKILLERi

EFElER
Kızıl ay yayarken gür saçlarını,
Mor dağlarda silAh çatar efeler;

Dola§arak dağın yamaçlannı,
Mavzerden kurşunlar atar efeler! ...
Birkaçı

bir yanda

ateşler yakar;

Ay alınlarına gümüş iz takar.
Çimene yaslanrp göldere bakar,
Yıldız l§ığında yatar efeler! ...
Dünyayı tutmuştur o efe adr,
Mavi cepkenidir onun k.anadı,
Yiğitiiiete bulur efeler tadı,
Bunu da cenklerde taelar efeler!.. ..
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ÖMER BEDRETIİN UŞAKLI
Şair (D. 1904, Uşak-

Ö. 24 Şubat 1946, istanbul).

1924 yılında Kabata~ Lisesi'nden,
1927'de
Mülkiye Mektebi'nden mezun oldu. Bursa Maliye
Memurluğu; Manavgat, Ünye, Şavşat, Artvin ve
Edremit kaymakamlıklarında bulundu. Mülkiye
Müfettişliğine getirildi (1938). VII. Dönem
Kütahya
milletvekilliği
yaptı.
Vakacık
Sanatoryumunda verem tedavisi görürken öldü.
Edebiyatımııda daha çok denizi anlatan bir ~air
olarak tanınan Ömer Bedrettin'in ilk ~iirleri Milli
Mecmua'da çıktı (1925). Görevleri dolayısıyla
gezip gördü~O Anadolu'nun doğa güzelliklerinin
etkisi altında hece ölçüsüyle bu görüntüleri anlatan içli, lirik şiirler yazdı. Şiirlerinin hemen tümüne
hüzünlü duygular egemendir. Şiirleri, ayrıca Hayat
(1926-29), Varlık (1933-41), Ülkü gibi dergilerde
yayımlanmıştır.

ESERLERI :
ŞIIR : Deniz Sarhoşları (1926, değiştirilmiş 2.
bas., 1929), Yayla Dumanı (1934, 2. bas., seçme
şiirleri, 1945), Sarıkız Merrnerieri (1940), BOtan
Eserleri (ind Enginün tar. haz., 1988).
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Köpükten omuzlan birbirine dayanmı§.
Yüksek, mağrur bajlan akjam rengiyle yaıımıı.
Sahile koşuyorlar bak deniz sarhO§Iarı!..
Bazen yırtık yelkenli bir sandala çarparak,
Bazen ufkun bplazıl ıarabına taparak
Gitgide CO§Uyorlar bak deniz sarhO§Iarı ...
RüzgMann ı~ığı en yabn yoldaılan.
dövünerek içi yenmi§ 'l:a§lan
Bir anda parçalayıp doyacak bu sartıoılar...

Yıllarca

Çılgın

gönüllerinde aıbn en büyük ~ni.
kayalann o yeıil gözlerini
Deli aııklar gibi oyacak bu sarho;lar!

Yosunh.ı
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Re§at: Nuri Güntekin'e
Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu
Dağiann yere indi koyu, serin gölgesi;
Uludağ etekleri al ipekten bu ak§am;

akşam,

Düjlü yeıil ovaya kubbelerin gölgesi!
Ufuklarda bu ak§am ne sis var; ne bulut var;
Selviierin içinde, bir alev "Emirsultan".
içten dualar gibi geçiyor sanki rüzg§r,
Bir ilahi adaya benziyen ''Yddınm•dan.
Ovada ince yollar gölgeleniyor işte;
K'ar§ıdan renk içinde solgun ay görünüyor!
Güne~in son nurundan bir damlaak içmi~ de,
Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor!..
Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi,
Öz cenneti gönlünıle seyrettim ben bu akşam.
Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanat sesi,
Uludağ etekleri al ipekten bu ak§am!. ..
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YAl'IA DUMANI
Gümüş

bir dumanla kapandı her yer;
Yer ve gök bu ~arn yayla dumanı;
Sürüler, çimenler, san çiçekler,
Beyaz kar, yeşilçam yayla dumanı!

Ben de duman olsam senin yerine,
Dağılsam dağların şu mahşerine;

Güzelin saçına ve gözlerine
Ben girsem, ben dolsam yayla dumanı!
Beni içerine aldın ağ gibi,
Doldun gözlerime bir rüya gibi,
Ben de güneş gibi, yüce dağ gibi
içinde kaybolsam yayla dumanı! ..
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SELAHATTİN BATU
Şair, yazar ( D. 25 Aralık 1905, EceabatMayıs 1973, istanbul).

Ö. 24

istanbul Yüksek Veteriner Okulu'nu (1925) bitirdi.
Doktorasını Almanya'da yaptı. Dönü~ünde öğre
tim üyesi olarak girdiği Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi'nde profesörlüğe yükseldi,
buradan emekli oldu (1969). VII. Dönem
Çanakkale milletvekilliği
de yapan Batu,
Ankara'da Suut Kemal Yetkin ile birlikte haftalık
Sanat ve Edebiyat Gazetesi (1947)'ni çıkardı. Eski
Yunan tragedyası doğrultusunda verdiği ve
yabancı dillere çevrilip sahnelenen eserleriyle
tanındı. Almanca'ya çevrilen ve Viyana Devlet
Tiyatrosu'nda (1959) sahnelenen Güzel Helena
adlı beş perdelik oyunu Bregenz Uluslararası
Tiyatro Eserleri Yanşması'nda ikindlik kazandı.
Şiirleri "Ça~n • ve "Hisar" dergilerinde yayınlandı.

ESERLERi
ŞIIR
(1962).

: Bursa'da Yeşiller (1949), Rüzgarlı Su

OYUN : iphigenia Tauriste (1942), Kerem ile Aslı
(1943), Güzel Helena (oyn.1954, bas. 1959,
Almanca'ya çevrildi, 1959), O~uzata (oyn.1955,
bas. 1961). Köro~lu (Adnan Saygun lle birlikte
opera, 1973).

DENEME:

insan ve Sanat (1940).

GEZI : Romaneere (1953), isviçre Günleri (1966),
Avustuıya ve Venedik Günleri (1970), ispanya
Büyüsü (1972).
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Şu

mürver çiçeği
Kimin gülü§ü?
Şu gül tomuraığu
Kimin bakı§ı?
lv; çiçeğim,
Gül tomurcuğum;
Sevgilimin gözü ~ı,
Bu Mürver çiçeği içinde,
Bir tatlı mavicik öyle,
Buğucuk buğucuk.

Bir tazecik l§lk öyle
Gülücük gülücük,
Kirpik uçlannda çiğ,
Dudaldan sıcacık ...
lv; çiçeğjm,
Gül tomurcuğum,
Özledim seni

Gel azıcık.
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AYlŞ/GlNDA SELlifLER
Ağır ağır

Ayı§ığında sallanır,

Kara yelpazeleri selvilerin,
Yüzleri güler ölülerin.
Karanlık kımıldar; dalgalanır.

kıraar
Toprağin yarası,
~vakit

iki cihan arası
canım yüceleri göresi gelir;
toprağın ~Şğa yunası.

Panldar panldar

Gölderin bir ucu,
Sevgilerledir yıldıziann göçü.

Çatlar kabuğu Tannya değin,
Göldere açılır toprağın içi.
Ağır ağır
Ayışığında sallanır

Kara yelpazeleri selvilerin.
Ki§iyi iyiye, güzele çağınr
Beyaz elleri ölülerin.
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O BüıiiK KUŞLAR
O büyük ku§lar ki susarlar
Dalıp sükut denen derine
Seyrederler <:m:yı kayalarnan
Çekilip içlerine.
Onlar ki bulutlarda gezerler,
Bitmeyen ı§ıklarda yüzerler,
Değerler sırmadan kanatlariyle
Ağaran tanyerine.
Şakımazlar dallarda o kU§Iar;
Ta§!Yan onları rüzgfu" rüzgar,
Kayalar gibi koparak kayalaroar,
Uçarlar uçarlar sevinçlerine.

O büyük ku§lar ki susarlar, sonsuz,
Çe~lip içlerine.
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SITKI YIRCALI
Şair (D. 1908, Balıkesir- Ö. 30 Aralık 1988,

istanbul).
Istanbul Kabata~ Erkek Usesi'ni bitirdikten sonra
(1928),
istanbul
üniversitesi
Hukuk
Fakültesi'nden mezun oldu. Doktorasını tamamladığı Paris'ten döndüğünde Balıkesir'de serbest
avukathk. Demokrat Parti il Ba~kanhğı yaptı. IX.,
X. ve Xl. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak
TBMM'de bulundu. Gümrük ve Tekel, işletmeler,
iktisat ve Ticaret, Basın, Yayın ve Turizm, Sanayi
Bakanlığı yaptı (1954-60). 27 Mayıs ihtilalinden
sonra Yassıada'da bir süre tutuklu kaldı. Aftan
sonra avukatlığa döndü. 1975 yılında Adalet
Partisi'nden senatör seçildi. Şiir ve yazıları
1940'1ardan başlayarak insan, Dost gibi
dergilerde yer aldı.

ESERLERI :
ŞIIR : Kilitlenmiş

Dünya (1959), Üçüncü Katın
(ilk kitabındaki şiiıieriyle, 1959), Narh
Kahvede Deli Divane (1966), Toprak Gemi (1986).
Insanları

GEZI: Batıya Kalkan Tren (1965).
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Unutmu§ haber vemıeyi kıyılanna,
Duyurmadan geldiğini el-;lleme, e§-dosta.
Sıcak topraklarda,
Seller sarhO§ sarho§ sızıp kalıyor,
Kimseyi göresi yok, göresi yok..
tarlalar otlar çöl sansı,
insan yüreğinde kıtlık, ekinde yanık sızısı.
Kapbrmı§ serinliğini bir yaz ortası, bir mevsim
Sular utanandan ters akıyor,
Sesi yok, sesi yok..
Çatlamı§

içlerinde bir sabahsız dü~ uyuyor,
Ta§ kesilmi§ bir karanlık soluyor:
Kuyularda sahipsiz fisılblar bOyüyor,
Sesler ara veriyor;
Fakat ötesi yok, ötesi yok..
Eteklerinde gecesini, başında gündüzünü,
Söküp ağaçlarını, aldım gözdesini,
Bir tahta kılıçla yırtbm toprak örtüSÜnü,
D~ann

içi bomboş,
Gövdesi yok, gövdesi yok.

yarısı,
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BOZKIR KJJYUSU
Bir çam ağaanı

kıyıp kesmişler,

Dalını kabuğunu

soyup biçmişler,
Bir bozkır kuyusuna seren etmişler.
Vur tahta bakracım vur kuyunun suyuna,
Çıplak seren inlesin, ip dolansın boynuna.
Oğlanlar biçmiş kızlar tel

tel örmlı§ keteni,
Uzun mu uzun seren'in ipi.
Derin mi derin kuyunun dibi.

Vur tahta bakracım vur karanlık suya.
Gelen geçen su içsin tadına doya doya.
Bir bulutlu dağ ba§ından bir tas yontmU§Iar,
Bir garip kuyu ağzına delip oturtmuşlar,
Güneşin alnına terk edip unutmuşlar.
Vur tahta bakraam vur kuyunun dibine,
Dök sulannı seriniesin ta§ bileziğe ..
Yayianın

buzludur rüzgan, toprağı,
yaz günlerinde tuzludur tadı,
Buğdayı, arpası, çiçeği san mı san.
Kızgın

Vur tahta bakracım vur kuyunun kalbine,
Merhem olmaz ba§kası, bu yayianın derdine.
Bir ana yetimini zulmedip yaban etmişler,
Sırtına bez torba, elinde değnek çoban etmişler.
Bir lokma, bir hırka şan için kurban etmişler.
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Vur tahta bakraam vur taş bileziğe,
Yetim çoban su içsin bağnna sine sine ..
Yayianın

düzü çakıl, yolu dik, dağı sarpa,
N. oynamaz, keıvan geçmez, güneş yürür ay gider.

Kuyusunun dibi derin ağzı dar.
Gün göremez, gece iner kar girer.
Vurma artık tahta bakraç garip kuyu keyiflensin,
Yağmur y~ı;

dertli seren bir mevsimcik dinlensin.
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BEHÇET KEMAL ÇAGLAR
Şair ve yazar (0.23 Temmuz 1908, Erzincan 24 Ekim 1969, istanbul).

ö.

ilk ve orta öğrenimini Bolu, Konya ve Kayseri'de
tamamladı. Zonguldak Yüksek Maden Mühendis
Mektebi'ni bitirdiKten (1929) sonra Fransa'da staj
yaptı.
DönO~ünde iktisat
Bakanlığı'nda
memurluk, Halkevleri'nde müfettişlik (1935-39)
yaptı. VII. ve VIII. Dönem Erzincan Milletvekilliği
yaptı. TBMM Başkanlık Divanı KAtip Üyeliğinde
bulundu. 1948'de kendi isteğiyle milletvekilliğin
den ve partisinden (CHP) istifa etti. Robert
Kolej'de edebiyat öğretmenliği, istanbul
Radyosu'nda edeb1 danışmanlık yaptı. 27 Mayıs
askert darbesiyle i~başına gelen generallerin
seçtiği kurucu meclis üyeleri arasında yer aldı.
Daha sonra TRT Yönetim Kurulu Ba~kanhğı,
Akbank Neşriyat Müdürlüğü, TRT program
uzmanhğı görevlerine getirildi. Görmeye Geldim
adlı şiirini ~enen Atatürk'ten geniş himaye
gördü. 1O. Yıl Marşı şairi Behçet Kemal, Atatürk'ü
abartmalı biçimde öven şiirler de yazdı. Şiirleri,
kendi ç_ı_kardı~ı Şadırvan (1949) ile Hayat, Muhit
Varlı~ Ulkü, lnkilapçı Gençli~ Türk Dili (1928-68)
dergilerinde yer aldı. Ölümünden sonra adına
kurulan Behçet Kemal Çağlar Armağanı ilk ve son
olarak 1970'de Ceyhun Atıf Kansu'ya verildi.

ESERLERI :
şiiR

: Erciyas'dan Kopan Çığ (1 932), Burada Bir
Kalp Çarpıyor (1933), Senden içeri (1966), 8ehçet
Kemal Çağlar 1 Son Şiirleri (1 970).

OYUN : Çoban (1932), Atilla (1935).

DIGER ESERLERI : Halkevleri (inceleme, 1935),
Hasan Ali Yücel ve Eserleri (1 937), HOr Mavilikte
(gezi, 1947), Daimabahçe'den Anıtkabir'e Kadar
(1955), Kur'an-ı Kerim'den ilhamlar (1 966),
Atatürk Denizinden Damlalar (1967), Battal Gazi
Destanı (1968), Bugünün Diliyle
Atatürk'ün
Söylevleri (seçmeler, 1968), Malazgirt Zaferi'nden
istanbul Fethine (1971).
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Dört nala gidenler dökülür kahr,
Ha kır atım e§kinden ha e§kinden!
Az.ı di§leıi de sökülür kalır,
Beyler ah~m kuradursun kö§künden.
bizi delikiere tıkatmı§,
olsak ni§an takarml§,
Adımızr eşkiyaya çrkatmr§,
Ham ervah'lar ne anlasın pi§kinden.
Alır

Dalkavuğu

Şahin ba§ım

gibi döner havada,
Bülbül gönlüm öter yuvada.
Namımız söylenir Çukurovada,
Dualar alrnz nice dü§künden.

vura yiğit dayara,
çala bir o yan- bir bu yara,
Yiğit bayraklara döne boyana,
Al al ola sevdasından a§krndan.
Dağlar dağa

i<Jiıç

Sular §aha kalkıp insan boğalar,
Yıldızlar kut"§una dönüp yağalar.
~ık Ömer geçmem diyor ağalar,
Dünya dönse yiğitliğin me§kinden.
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Duruldum göller gibi
Kara Ceran iç: gayri
Serildim yollar gibi
Çiğne çiğne geç gayri
Düzeldi gene hava
Çıkarlar belki ava
Bağnm çöl gônlüm ova
Gel şehirden göç gayri

Sam kavurmuş gülümü
Meyvam kırmış dalımı
Keseceksen yolumu
Bir gönlüm var baç gayri
Yosunlar göz yaşımdan
Türer aşar başımdan
Kendi mezar taşımdan
Fark edilmem güç: gayri
Yağ yağmur

iplik iplik
Mayamda var gariplik

Derdim

değil

tabiblik

Bana lokman hiç gayri
Korkma sanma kan olur
Taze ay tırpan olur
Kış günü harman olur
Gel tarlamı biç gayri
Değilim nankör kalan
Kadrini kara ceran
Bilmezse Karacaoğlan
Bir karaca piç gayri
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YAZMIŞ/M
Durulmuş kaynaktan içeyim derken
Köpük köpük taşa taşa yaımışım
Sararmış ekini biçeyim derken
Ateşin içine düşe yazmışım
Adın

kanat kanat geçmiş gözümden
Zikre dönmüş çıkmaz olmuş sözümden
Meşk edermiş gibi alın yazımdan
Tahtaya yazmışım taşa yazmışım
Bilmemişim

ne

iş

ne güç ne

ayıp

Kırk yıllık belalım a~ı bejayıp

Hasretini meydan meydan

yaşayıp

Vuslatını köşe köşe yazmışım

Gezer gibi göğün yedi katını
Dört nala sürmüşüm gönül atını
Hayallerden güzel hakiykatını
Gerçeğe yazmşım düşe yazmışım

Nice §şık gelmiş derdi tatmaya
Gönül konuşturup hüner satmaya
Güzelierin defterini tutmaya
Ben senin adını başa yazmışım
Gezmişim Bursayı Karsı

Mardini
yok önünü ardını
Bilmez insan oğlu insan derdini
Ben kurda yazmışım kuşa yazmışım

Göreceği

Aşık Ömer coşmuş söze gelince
Sevdiğim işveye naza gelince
Dalmış la! olmuşum göze gelince
Kirpiğe yazmışım kaşa yazrnışımi

ŞAiR
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FUATULUÇ
Şair (D. 1910, Manyas-

Ö. 1968, Ankara).

1931'de Harp Okulu'nu bitirdi. Yurdun değişik
yerlerinde görev yaptıktan sonra, 1960 yriında
Çanakkale Jandarma Okulu Komutanı oldu. Bir
ara Genelkurmay Harp Tarihi Dairesinde görev
aldı. 1962 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrrldr.
Politik hayata atılan Fuat Uluç Xrıı. Dönem
Mardin Milletvekili seçildi (1965).
1968 yılında kalp krizi sonucu vefat etti. Şiirleri
zengin ve çeşitli olmasına rağmen, ancak
ölümünden sonra, Milli Kültür Dergisinde yayın
sayıca
landı.

ESERLERI : "Bu Bir Masal Değildir'', (Manzum
Piyes}, "Nazım Hikmet ve 1938 Harp Okulu
Olayının Gerçek Yönü."
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KOŞMA

Günler nasıl olsa geçiyor, fakat,
Ermiyor geceler sona bir türlü.
Gayn gönül ku§um vurmuyor kanat,
Nedense bir derin hüzne gömülü.
bir ses yok adımı içten,
Nasip almaz oldu ruhum sevinçten.
Varlığın manası ibaret hiçten,
~ran

Koklamak imkansız madem o gülü.
Hasret alev alev olunca birde,
Görrneğe derman mı kalır gözlerde.
Her aa çekilir varsa kaderde,
Aynlık komasa, boynu bükülü.
Yollar, çözülmeyen u~rsuz bir ba~,

Beyhude geçiyor çünki bu son çağ.
Sevgiden hız alan dünkü yanardağ.
Yer yer bugün arbk karla örtülü.
Talih, yarnan esen

rüzg8.rmı§ meğer,

her neye verdimse değer.
isyan günah ama, nasıl baı eğer,
insan ~?lmayınca büsbütün ölü.
Kopardı

Hey Ulu;, er olan gelir mi dize,
Yara§an, hayatı zorlamaz bize!
Dalgalı olsa da dal §U denize,
Zira baht kuma§ın ate§ örgülü.
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Hiç bitmeyecek sandığımız yollara bir bak!
Şim§ek gibi bir hamlede son kıvnmı aştı.
Artık çekiyor kendine her an bizi toprak,
Bir gölgeye sinmi~ gibi renkler koyula§tı.
Madem ki mukadeler ebedt uyku

yakında,

Yok korkumuz asla kopacak firhna ....dan.
Son damla l§lk sönmeden ewel bırakın da
Bir nağme getirsin bize yazdan ve bahardan.
Mihnet dolu yıllar yetişir çektiğimiz gam,
Co§SUn yine mazideki hislerle gönüller,
Mehtap yine bulsun bizi tenhacia her akşam,
Bir kor gibi arzuyla açılsın yine güller.
Bir tatlı hayal meltemi sarsın yine rUhu,
A§kın yüce manalısı, rüyada yanıştır.
Neş'eyle keder; kol kola vermi~ iki duygu,

Sevmek, o büyük hazza varan dalgalanl§t"
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MEYSIMSONU
Rüzgar dağrttı sisleri,

sıynldı

perdeler,
Artık kucaklamıyor bakı§ım her hakikatı.
Bağlar bozuldu, soldu çiçekler birer birer,
Hisler donuk, düşünce peri§an, hayal katı.
Sevmekte bul saadeti hasretle yan fakat,
Ummak ve beklemek ne güzel §eydi, bir dü§ünl
Her an o dalga dalga ~an çağlayan hayat,
Bir hasta dinleneo suya dönmÜ§ neden, bugün?
Elbet buhara kalb olacak büsbütün yarın,
Arzu tükenmeden, aanın gelmeden sonu.
Deh§et salar çağınnası meçhul ufuklann,
Zalim tabiatın bize son kahn işte bu!..
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VASFİ MAHİR KOCATÜRK
Şair,

b.

edebiyat araştırmacısı (D.1910 Gümüşhane
17 Temmuz 1961, Ankara).

Darüşşafaka lisesi (1927),
Mülkiye Mektebi
(1930) mezunu. Ankara, Istanbul, Kastamonu,
Malatya, Eskişehir Uselerinde edebiyat öğretmen
liği ve yöneticilik yaptı. IX. Dönem Gümüşhane
Milletvekilliği (1950-54) yaptı. Ardından Ankara
Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmen olarak görev
aldı, bu görevde iken öldü.

Edebiyat hayatına Yedi Meşale şairlerden biri
olarak başlayan Vasfi Mahir, sonraki yıllarında
oyun yazariiğı ve edebiyat araştırmalanna yöneldi.
1945'de Divan adlı aylık bir edebiyat dergisi
çıkardı.

ESERLERI :
ŞIIR : Da~ların Derdi (1928), Tunç Sesleri (1935),
Geçmiş Geceler (1936), Bizim Türküler (1937),

Ergenekon (1941), Hayat

Şarkıları

(1965).

OYUN : On inkılap (1933), Yaman (manzum,
1933), Sanatkar (manzum, 1965).

ANTOLOJI : En

Güzel Türk Manileri (1933), En
Güzel Türk Masallan (1934), Şaheserler Antolojisi
(1934), Divan Şiiri Antolojisi (1947), Türk
Edebiyatı Şaheserleri (1955), Batı Edebiyatı
Şaheserleri (1955), Tekke Şiiri Antolojisi (1955),
Şiir Defteri (1956), Divan Şiirleri (1958), Hikaye
Defteri (1958), Saz Şiiri Antolojisi (1963), Türk

Nesri Antolojisi (1963),

Meşhur

Beyiller (1963).

iNCELEME : Fransı~ Edebiyatı (1934), Yeni Türk

Edebiyatı (1936), lzahlı Türkçe Metinler {lise
sınıfları için, 1945), Osmanlı Padişahlan (1949,
monografiler), Namık Kemal {1955), Namık
Kemal'in Şiirleri (1959), Ziya Paşa'nın
Şiirleri
(1959), Türk Edebiyatı Tarihi (1964), Oonkişot
(1947), Aşk ve Istırap Şiirleri (Heine'dan 1948),
Ömer Hayyam'dan Rubailer (1955), Elem Çiçekleri
(Baudelaire'den, 1957), Eski Yunan ve latin Şiirleri

(1965) Faust (Goeth~den, 1965).
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ŞAIR/N 6ı.OM0

Ne bir damla gözya§ı, ne yerde yaslı bir mum;
Hazin, 10§ odalarda ölümü sevmiyorum.
Bir çığ sesiyle nasıl inlerse bir uçurum
Benim öyle verecek kalbirn son nefesini. ..
Tıtreyen dallannı açıp

göklere kadar;
Hıçkıracak ney gibi sülün boylu kavaklar,

Talihimin göğsümde hapsettiği canavar
Derin çıtııtılarla kıracak mahpesini ...
Ardımda

bin bir gönül, ıstırabımdan derin,
Matemini tutacak bir mukaddes kederin;
Ölümüm gösterecek dünyaya ölümlerio

Hem en §ereflisini, hem de en mukaddesini. ..
Gözlerim çektiğimi if§a etmese bile
Kalbimelen aynlınca ruhum gelecek dile:
Yüz bin yıllık I<Ainat hummalı bir vecd ile
Dinieyecek ilk defa ıstırabın sesini ...

Her gün bir parça oaha lma yalçınlaıarak
Bir uçurum olunca bana sevdiğim kucak,
Fırtınalı göklerden, ölürnüm andıracak,
Yıldırımla vurulmu~ kartalın dü~mesini ...
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SABAH TORKOsO
Gün d~u.

bpkızd karşı kavaklaı;

Yosmam, uyku yetmedi mi?
Rüyadan gözünü açtı yapraklar,
Bağda pınldıyor top yapıncaklar,
Uyan da kolumdan al sepetimi,
Yosmam uyku yetmedi mi?
Kapının üstünde asmalar ye§il,
Güllerin yürek biçimi,
Saksında

kor olmu§ iki karanfil
Uyan, ak elinle gözlerini sil,

Yorulan kolumdan al sepetimi,
Yosmam, uyku yetmedi mi?
Yakuttan salkımlar getirdim sana,
Mercandan al ibri§imi.
Kimi taneleri benziyor kana,
Altın damlalan dlı§mÜ§ bir yana,
Uyan da kolumdan al sepetimi,
Yosmam, uyku yetmedi mi?
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YU/U" TORKOsO
Güzel yurdum, dağlarını
Uzaktan göresim gelir
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir.
Gözümde tüter damlann,
Sakız kokulu çamlann,
Türkü söyler ak§amların;
Bana kendi sesim gelir.
Seni gezdim karış karış..
Ak ceylan gördüm d~ında.
Seyrettim deli gönlümü
Kızıl, Yeşilırmağında.
f!ağlıyım candan sana ben.
içimde bin renktesin sen.
Ciğerimi tazeleyen
Bir hava var toprağında ...

Ak ördekli göllerinde
Mavi bakışların vardır
Buğulu pembe yazların
Dumanh kışların vardır...
Hoştur da~nın eteği,
Yamaçlannın çiçeği.
Gece ayın gezindiği,
Altın yokU§Iarın vardır.

Su içtim kaynaklarından,
Gölgelerinde uyudum,
Kuşlannın söylediği
Şen türkülerle büyüdüm.
Ninniyle saliadın beni,
Şefkatle koliadın beni,
Sevginle bağiadın beni;
Yurdum! yurdum! güzel yurdum.

ŞAIR MJLLEMKJLLERı

1 199

HIFZI OGUZ BEKATA
Şair; yazar

ve devlet adamı (D. 17 Mart 1911,

Ankara - ö. 1 Eylu11995).
Ankara Cumhuriyet likokulu'nu 1925'te, Bursa
Lisesi'ni 1931 yılında, Ankara Hukuk Fakllltesinı
1934 yılında bitirdi. 1942'de iktisat Bakanlığı Iş
Mufettişi ve Sanayi
Genel MudUr Yardımcısı
olarak çalıştı. VII., VIII., Xl. D6nem Ankara
Milletvekilliği ve 27 Mayıs ihtilali sonrası Kurucu
Meclıs
Ankara
temsilciliği
(6.1.1961·
15.10.1961), Cumhuriyet Senatosu Ankara
Üyeliği (15.1 0.1961- 12.1 0.1975) yaptı. 1962'de
Devlet Bakanı, 1963'te içişleri Bakanı oldu. Milli
Savunma Bakan Vekiltiği ve hı..ikumet sozcUiuğü
yaptı

(1962- 63).

Yazıları Gençlık

(1927), Mehtap (1928),

Yeşilyurt

(1929), Çığır (kurucusu, 1933·45) başta olmak
ı..izere çeşitli gazete ve dergiterde yer aldı.
Gençliğinde toplumsal, pastoral, sonraki yıllarda,
duygusal şiirteri yanında mistık şiirler yazdı. Şiirteri
kitap haline getiritmedi.

ESERLERI : Birinci Cumhuriyet Biterken ( sıyaset
ve ekonomi Uzerine, 1960), Dağların Ardı (meclis
konuşmalan, 1965), Hllkı..imetın Tutumu Üzerinde
iki Konuşma (siyasi, 1967), Türkiye'nin Bugunkı..i
G6rUnı..işU (sıyasi ve ıktısadi etud, 1969), Dış
Politika ve Turkiye (1975).

200 1ŞAIR MillETVEKILLERI

Sensiz hayatımın tadı kalmadı,
Sensiz bu Dünyanın adı kalmadı,
Sensiz bir geçmişin yfu:lı kalmadı,
Sensiz geçen ömre yanmalıyım ben.
Bir rOya gibiydi yıllanm Senle,
Şimdi yanm kaldım ve yanm Senle,
Ruhum kı§a döndü, bah§.nm Senle,
Sensiz geçen ömre yanmahyım ben.
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MEHTN' VE ÇOCUK
Çocuğum kucağımda,
Çocuğum kucağımda

Genç bir kızın yerine
kalp bağımda

Yaşıyor

Yavru nihayatidir
Maceralı hayatın.

Geceye renk veriyor
Çocuğumun kahkahası

Ey kalbirnde açanlar
Geçmişin birer yası
Gibi sıralanarak
Artık

mezara yatın.

Mehtapta böyle kanar
Gençlikte~ yaralar
Kucağımda çocuğum

Ve içimde

anılar.
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isrANBUL'DA AKŞAM
Mor bulutlar uçuştu, sahil

kuytulaşıyor

Ruhlara çöken sisler gibi zulmet taşıyor
Köprüden gür ses ile vapur henüz kalkmada.
Sular bel
Güne~

kıvınyor;

deniz hafif dalgalı,

ufka serilmiş,

canlı, kızıl

bir halı,

Ate~ olmu~ yanıyor yine karşıdan 1\da.

Uzaklarda vapurlar sanki pusuya yatmış,
Gökler, sular vuslatı

sanınm

Mehtaba gönül verdim,

bugün tatmış

hicranı

duya duya.

Sema denize girmiş Ay suda beliriyor,
Sandallar çırpınıyor; dalgalar deliriyor;
Akşam

kalbimin içi gibi iniyor suya.
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NAMIKGEDİK
Devlet adamı, şair (D. 1911

Osküdar- istanbul-

ö. 29.05.1960).
Kabata~

lisesinden mezun olduktan sonra

(1930), istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi,
1936'da mezun oldu.

Fakülteyi bitirdikten sonra bir süre Adana Sıtma
görev aldı, 1942 yılında başladı!)ı
Dahiliye
ihtisasını
Haydarpaşa
Numune
Hastanesi'nde tamamlayarak, 1948'de Dahiliye
Mütehassısı oldu.
Savaşı'nda

IX., X., Xl. Dönem Aydın Milletvekilliği yaptı.
1954'te Dahiliye Vekilliği'ne getirildi. 1955'te istifa
etti. DP Meclis Grup Başkanlığı'na seçildi. 1956
yılında ikinci ve 1957 seçimlerinden sonra da
üçüncü defa Dahiliye Vekilli!)ine getirildi ve 27
Mayıs 1960 taıihine kadar bu görevde kaldı.

27 Mayıs darbesinde tutuldanan Dr.Namık Gedik
29
Mayıs günü tutuklu bulunduğu Harp
Okulu'nda hayata gözlerini yumdu.
Şiir ve hikayelerinde Namık ~şif adını kullanmış
olan Namık Gedik'in şiirlerinden başka; hikayeleri
vardır. Şiir ve hikayelerinin bir kısmı 1932 ve 1933
yıllarında Seıvet-i FOnOn mecmuasında ve Şair
Tabipler kitabında yayınlandı. Şairin gençlik yıl
larında değişik bir üsiOp, değişik bir güzellik
içinde yazılan şiirlerinin bazılan kendi el yazısı ile
derlenmiş eski bir defterden, bazılan da yazıldık
ları yıllarda yayınlanmış sanat dergilerinden toplandı.
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Burguluyor denizin üstünü aamadarı,
Kayıkiann ucundan sızan sarı ışıldar...
Bir inilti duyulur suya düşen çımadan,
Sonra, siyah denizin yüzünde kınşıldar..
Bir l<ayıkçı ıark•sı duyuyor ku~~anm
Bir çnna ağır ağır parçalıyor denizi ..
Bu gecikm~ saatte köprüde bir ben varım,
Seyrederim sulan delen ı§ıktarı izi ..
Adımlanm

seslenir sürünürken her ta§a,
Bir aksisecia gibi döner bana sesleri ..
Kayıktan §arkısını söyleyen arkada§a,
Ta§ırlar içimdeki daralan nefesleri ..
Bir anda derinle§ir kayıkçının türküsü
Ben girerken caddenin karanlık kolları na ...
Soğuk rüzgfu' kurutur gözlerimdeki srrn,
Atıhnm bo§alan §ehrin dar yollanna.
Bu bo§alml§ §ehirde yürüyerken dört yanım,
Kimsesiz bir sükOtla kapkaranlık gecedir.
Darnanmda bir zehir tadıyla gezen kanım,
Dudağımda dola§an birkaç kınk hecedir ...
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Bekledim sokaklann sesleri kesilene
Evlerde pencereler kapanıncaya kadar,
Ne gitti~n yerlerden, ne senden bir haber var?
Soruyorum ismini her uzaktan gelene,
Bir siyahh

kadın

YaYa§ yaYa§

ki gözünde yaşlar var da,

hıçkınr

bir derdi uzaklarda ...

Kimse görmemi~ seni benim gördüğüm gibi,

Öyle bir yoldasın ~ kalbime çıkardibi
Ne kadar uzaklaşsan da yine iç:imdesin ..
Hayalimde

kapanır gözünün

perdeleri,

Bir gölge ki vürudun ne kemiktir, ne deri,
Gönülden

başka

yerde duyulmaz senin sesin ..

Sen benim damanmda,

kanımda,

içimdesinl..
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YILDIZ
Çelik olsa eğilip,

ta~

olsa a§ınacak.

Bir çift bacak üstünde bir ömür ta~ınacak..
Bazı

gözlerde ümit ve belki

bazı

da yaş,

inan ki hayat koca bir yokluktur arkadaş ..
Gece,

ıssız bO§Iuğa

kayan

yıldızın

yeri,

Belki bir an sürükler arkasından gözleri
Ve sonra bir

krvılam

gibi

boşlukta

erir,

Bu sana her hayatın bitimini gösterir ...
Ardında bıraktı~

san birizdir onun ...

Bil ki böyle bir akı~ olacak senin sonun ..
içinde yaşadığın gözler bir an bakacak,

Ve yıldızın dÜ§lÜ~ yer kadar yer yakacak..
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İSMAİL FEHMİ CUMALIOGLU
Şair (D. 1912 - Hayrabolu -

ö. 25.07.1996).

Dedesi Fatih Camii dersi-Amlarından Müderrls
Cumah Ali Zühtü Efendidir. ilk ve orta okulu
Tekirdağ'da, Liseyi istanbul'da bitirdi. 1932 yılın
da Askeri Tıbbiyeye öğrenci olarak girdi ve Tıp
Fakültesinden pek iyi derece ile mezun oldu. 1947
yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden Birinci
Sınıf

iç

Hastalıkları Uzmanı diplaması aldı.

Samsun Askeri Hastanesi Baştabibi ve Samsun
Tabipler Odası Başkanlığı yaptı. 1960 yılında kendi
isteğiyle ve Albay rütbesiyle emekli oldu. istanbul'a yerleşti. ilim Yayma Cemiyeti idAre heyetine
girdi. Sönmez Neşriyat ve Matbaacıhk A.Ş. idAre
medisi ve genel müdürlüğü yaptı.
1961 yılında Millet Partisi'ne girdi. Bu partinin
genel sekreteri oldu. XIII. Dönem Kayseri, XV. ve
XVI. Dönem istanbul
Milletvekilliği yaptı.
1977'den sonra kurulan koalisyon hükümetinde
Çalışma Bakanlığı yaptı.

ESERLERI
~IIR

: Örülmemiş Duygular (1934), Gölde Sabah

(1936),

Çığlık

(1959).
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DE~RMENCJ

susuzum,uzak illerden geldim,
tere bakıver değirmencil
Ben buraya azabı çeke çeke yükseldim
Dönen çarka gönlümü takıver Değirrnenci.

Azıksızım,

Alnımdaki şu

Karnım değil ruhum aç, bakracından az su ver
Beklemektir nasibim bana bir sedir göster;
Sırayı şaşma ağam, dostlar gOcenmesinler
Tahılını kasnağa atıver Oeğimıend.

Ben de §U ırmak kadar çırpındım uykusurum
Su yanidanndaki ta§lar kadar susuzum,
Una değil hasretim suya, ne olur kuzum
Kıvnm kıvnm su ol da akıver De~rmend.
Derdimi ne sen sor ne de ben söyleyeyim
Içini sese döken eski, yanık bir ney'im.
Çileden görmez oldum, kadere ne diyeyim
Şu isli kandilini yakıver Değirmenci.
Kervansız

diyariarda yolcusuz bir hancıyım.

O bedbaht Ajıklann duyduklan sancıyım,
Kaybolmuş yar peşinde bir garip yabancıyım,
Arbk üst tarafını çalover Değirmenci.
Acılan

oluklar nolur alıp götürse,
bir ömür kadar sürse,

Yalnızlığı arardık

Şu

koca koca 1a§lar kalbi de öğütürse,

Beni de tanelere katıver Değimıenci.
Bana herduş diyorlar kalacak mekanım yok,
Gurbet ilde d~U§um, garibim, fermanım yok.
CAnarıımı el almı§, dertliyim dermanım yok.
Beni yar satmış, sen de sattver Değimıend.
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AYRIUŞ

Gül, gül ki dudağın sarı bir güldü dikensiz,
Gitlin beni güller bile güldürmedi sensiz.
Gül pembe tüveycin bana bir rahiya versin
Bilmem ki dudağında adım kaldı mı dersin!
Yalnız

yine ak§amlan

bağlarda dolaştım,

Rüzgarda hayalet ~bi, yollarda taştım.

Bir yaz sabahından daha berrak daha hırçın,
Bir kahkaha hıçkırdı ruhumda da çın çın.
Bağnmda

nefesler kuru bir yeldi bu yerde
Ewelce ne tad vardı bu billur gecelerde,
Gönlüm gibi ağlar kızarıp burda ~ar
Her tan yeri her fecre sinen gölgeni saklar.
Kırlarda

ne tat kaldı, ne lezzet bana sensiz,
Bahçemde çiçekler ölü bir mumya kefensiz,
Gül gül ki dudağın san bir güldü dikensiz
Gittin beni güller bile güldümıedi sensiz!
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Mızrabımla dokundum Kainatın

kalbine

Müzikal ahengine döktüm akseden
Bizden gizlenen VAR'ın

çığlık,

bağnna sine

Benimdir bu hiçlikte sessiz rakseden
Dünyanın

ensesinde, o

Kaybettiğim nağmedir

kervanın

bu

hırçın,

sine
9ğhk.

sesinde
dilsiz ahlar,

Feıyadımdan uyanıp bo~luğun
Sıraya

Bu

diziidiler ard

çılgın

Benim

ardına

ötesinde
sabahlar.

gürültüdür, süklrtu sessiz

hıçkınklanm

Kulağıma geliyor el

kılan,

bu sükOnun örtüsü.

içinde sıkılan,

Bir granit kayadan Sonsuiun gümbürtüsü.

ŞAiR

MiLLETVEKiLLERI J 211

YALVARIŞ

Dursun, dönmesin Yarabl Dünya, güneş, yıldızlar
Secdeye kapanınca benim ruhum ve alnım.
Sana gelen atıımı belki bunlar hırpalar;
Rahmetini eksiltme, mağfiret kıl Allahım.
isyankar bir kulunum, utanç ile çömeldim,
Yeren sensin, alan Sen, tevbe ettim yöneldim.
Senin lütuf kapına yine umutla geldim,
Rahmetini eksiltme, mağfıret kıl Allahım.
Sondan yaratıksam da ilk-önceden gelenim,
M~adan çıkmadım ben, Hazret-i Acıemdenim.
Yaksan, azatlasan da Senden dönmez kölenim,
Rahmetini eksiltme, mağfıret kıl Allahım.
insan aldı acıine nasıl küssün ve yansın,
Göklere, ı§lklara, uçsuza sığmayansın.
Yarattığın küçücük bir tek kalbe sığansın,
Rahmetini eksiltme, mağfıret kıl All.ihım.
Şu kısır

be§ duygunun sınırından ta~sın,

Aritmetik ve bilim ölçüsünü aşansın.
Ölmezlik Sende iken Sensiz nasıl Yaşansın!
Rahmetini eksiltme, mağfiret kıl AIIAhım.
Boşluğu

tutu§turdu secdelerdeki ahım,
Sensiz geçmemişse de bir gecem, bir sabahım.
Kubbeyi çökertecek sırtımdaki günahım,

Rahmetini eksittme,

mağfiret kıl .AJiahım,

idraki durdururken Alemindeki düzen
Ne puttan, ne heykelden bir medet belderim ben.
Hiçbir şey benim değil Senden özgesi Senden,
Rahmetini eksiltme, mağfiret kıl Allahım.
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OSMAN BÖLÜKBAŞI
Şair

ö.

ve devlet

adamı

(D. 1913, Mucur 1 Kırşehir •

2004 Ankara).

Yüksek tahsilini Fransa'da Nancy Üniversitesinde
yaptı. Kandilli
Rasathanesinde asistan olarak
görev yaptı. Haydarpa~a lisesinde Matematik
öğretmeni olarak çalıştı. 1946 yılında Demokrat
Parti saflannda siyasete girdi. 1947 yılında
Partiden istifa etti. 1948 yılında Mare~l Fevzi
Çakmak ile birlikte Millet Partisini kurdu. 1950
yılında Kırşehir Milletvekili olarak Parlamentoya
giren Osman Bölükbaşı, IX., X. ve Xl. Dönem
Kırşehir, XII., XIII. ve XIV. Dönem Ankara
Milletvekilliği yaptı. Millet Partisi 1953- 54 yıl
lannda geçici, sonra süresiz kapatılınca aynı yıl
Cumhuriyetçi Millet Partisini, sonra Köylü
Partisiyle birleşerek Cumhuriyetçi Köylü Millet
Partisini kurarak genel başkanlığını yaptı. 1962
yılında bir anlaşmazlık sonucu C.K.M.P. den
ayrılarak yeniden Millet Partisini kurdu.
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BiR ÖMRÜN HiKAYESi
Hürriyet bir Şirin, ben Ferhad oldum,
Denizler boyunca bo§aldım doldum.
Bir ömrü yitirdim, acep ne buldum,
Seraba harcanmı~ ömre yananm.
Bir devr-i fazilet açılır sandım,
Rahmandır diyerek

§eytana kandım.

Bu bir rCıya imi~ artık uyandım,
Seraba harcanmış ömre yananm,
Fazilet yolunda çektim çok çile,
ikbale kul olup düşmedim dile.
Bulmadım vefayı dostlarda bile,
Seraba harcanmı~ ömre

yanarım
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Sarmış

bir taassup vicdanlar kara,
Siyaset açıyor. durmadan yara.
Allahlaımıı h§ıa, ikballe para,
Bu gidişin sonu karanlık dostlar.
Kardeşlik aradık nifakı

bulduk,
Her gün biraz daha kin ile dolduk.
Huzuru kalmamış bir millet olduk,
Bu gidişin sonu karanlık dostlar.
Gözleri

kaplamış hırstan

bir perde,
Bulalım diyen yok deva bu derde.
Tecrübesiz kaptan dümenin nerde?
Bu gidişin sonu karanlık dostlar.
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GEÇELIM GOZELIM GEL BU SEVDAl:WI
Bizde saç ağarmış, gönül tüter mi?
Kül olmuş sinernde çi~em biter mi?
Vıran yerlerde hiç bülbül öter mi?
Geçelim güzelim gel bu sevciadan
Taze bir çiçeksin, bahar istersin,
Çileyen bülbülsün gülzar isterSin.
Gönlü ateş dolu bir yar istersin.
Geçelim güzelim gel bu sevdadan.
Sen taze, ben geçkin, güzelim olmaz,
Genç gönül kadehi benimle dolmaz
Ben hazanı gördüm bahanm olmaz
Geçelim güzelim gel bu sevdadan.
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MEHMET MUHİDDİN GÜVEN
Şair ve devlet adamı (D. 1915 Beyrut ~
Ocak 1991).

ö.

13

lise eğitimini 1932 yılında istanbul Kabataş
Llsesi'nde tamamladı. 1937 yılında Devlet Güzel
Sanatlar Akademisı
Mımarlık b61umünden
mezun oldu. Serbest mimar olarak uzun yıllar
çalıştı. 1961 yılına kadar Mimarlar Odası y6netim
kurulu üyeliğinde bulundu.
X111. Donem (1961- 1969) isıanbul
Birinci Koalisyon hükumetinde
ilk imar ve isk~n Bakanı olarak görev aldı, elli
civannda mımari eseri vardır.
Xll.

ve

Mılletvekilliği yaptı.

ESERLERI ·
ŞIIR

Neredeydin (1967), O Akşam (1969),
(1969), Uçurtma (1970), Perde (1972),
Yere DU~n Baş (1974), Soyle Nerde Elierin
(1976), Buyuk Ses (1976), Yine Sevgi (1978),
Dilek (1985).
:

Bıtmesın
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MiNNEI
Yeniden görünce seni,
Bir tülün arkasında yepyeni
Küçücük tanıdık bir selam senden
Kimseler fark etmeden,
Ku§lar gibi kanatlandım sevinçten,
Yapraklara çiçeklere selam yolladım.
iyi ~amlar.. Dedim hepinize ..
..Onu ne kadar seviyorum, dedim.
Sardım

nem kokan toprağı
muhabbetten
Otlan, böcelderi birbir
Seninle çağırdım.

Yüreğim ta§kın

Gökler, bulutlar,

ağladım.

ağaçlar

Ta§, toprak, dünya hayat doldu seninle.
inayetim, b~ı§lamam olsun hepinize
Bir dolu sesleni§le, Aziz olsun, her§ey
Su gibi aziz olsun, seninle ...
..Ne kadar seviyor beni.. Rabbim biliyorum,
Seni anarak hep hayk.ırıyorum:

Minnet, Sana Minnet binle(Ce ...
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ÇEMBER
Güneşin

yedi rengiyle gördüm seni,

Başında l§ıktan yağmur,

Yüzünde

altın

çenber o tüylerde oynanan,

Gözlerinde dopdolu kimseye söylenmeyen,
Dü§ljnü§ yaratı§ı
O gecede, gündüzde.

Yeni bir güç, büyüyen elierirnde
Sen ağzımda beste, yıllar boyu söylenen,
Kumlar ince, sular mavi ve serin,
Gök ve toprak türküsü.
Değemiyen

o elin

akıl

almaz büyüsü,

Kopan büyük kıyamet ikimiz arasında.
Yer ve gök duasında,
Atılan düğümümüz.

ŞAiR MillETVEKillERi 1 219

Senden, senden sezerim, senden yağan yağmurlaı:
Taşınm senden diye sımsıkı ellerimde,
Siyah doku yuvarlak avucumda Şemsiyen.
Açılı pamıaklarım gerili tellerinde,
Ard arda kanat vuran sayısız da kemeı1er.
Damlanın süzülü§ü yere inen Damlardan,
Kah koşuda, ka/ı yavaş uçlardan dökülüşü.
Öylece bo§an~ı içimdeki dehlizden,
Hiç Dinmeyen Pınardan sessizlikte akı§l.
inerken katıh§ı biribirine damlanın,
Yüzüme yüz sürü§ü, yanaldanm, ellerim.
Kaldınmda ta§larda yerde kalan izlerim,
O rüıg§rla savaşır darmad~n saçlanm.
Karı§ır bir kubbeye kemerlerde savrulur,
Sonra döner tutunur dertli ba§a bembeyaz.
O bo§lukta verdiğin nefeslerin duyulur,
Kesik kesik çalınır bir Mutripte depderin.
Biriken damlalarla su ve toprak o çamur,
Balçık yolda bin adım adamlar yürür durur.
Gideni bulmak için yükselir dizlerinde.
Kapısız o zindanda.
El ayaklar zincirsiz birbirine vurulur,
içim durur, durulur:
Senden derim Bendeki o simsiyah Şemsiye,
Beni Benden koruyarı bir Sığınak Şemsiye.
Siyah kubbe kemerler aydınlıl<ta yuvarlar,
Senden, Senden Sezerim Şemsiyende Yağmurlar.
Sımsıkı sarılı§ta

* Kullandığım Şemsiye Onundu.
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Pırıl pınl bir karanlık,
Yakla§amaz gündüz yanına.
Gecede buldum ellerini.
Topluyorum habersiz.
Seni parmaklanndan,
Ve ya§ıyorsun bende.
Bir tutarn kağıtta ya§l)'orsun.
Yanıyarsun siyah kelimelerde ı§ıl
Kattım özlemini duygulanma.
Kaldınma oturmu§,
Ya§ıyorum böylece seni, sensiz.

l§ıl,

Aya~arımda.

ses veriyor ağaanda,
Kokup yayılıyor kokun.
Köknar, Çam ve Selvı~de mozalak.
Çizgilerden uzanıyorum sana.
Kanyarlar hararnı kürek kürek,
Kum, çakıl, su elek, elek,
Ve patlayan bir torbadan akıyorsun.
Sanyorsun,
Ben de soracağım çubuklan birazdan.
Çivili kalıbımda.
Seninle dolacağım.
Taşıyacağım tek ba§ıma Dünyayı.
Bıçkı

ŞAIR MıLLElVEKILLERI

1221

FETHİTEVETOGLU
Şaır ve yazar (D. 31 Ocak 1916, IstanbulKasım

ö.

20

1989).

Askeri Tıbbiye'yı (1941) bıtırdıkten sonra çocuk
mutehassısı olarak askeri kuruluşlarda çalıştı.
1967 yılında Samsun'dan senatdr seçildi.
Komtinizm ile mücadele derneklerinde gorev
aldı. Türk milliyetçili~ini savunan ve komünizmle
mucadeleyı anlatan yazılar; kitaplar yayımladı.
1938 yılına kadar kitap ve yazılannda
M.
1939 yılından
itibaren yazılarının çoğu Samsun'da çıkardığı
aylık TürkçU dergi Kopuz'da yer aldı (1939-40,
1943-44). Ahmet Hikmet MtiftLio~lu, Enis Behiç
Korytirek, ömer Nad hakkında tanıtma kitapları
yazdı. Hamdullah Suphi Tanrıover'in Da~ Yolu,
GUne Bakan (1987) kitaplarını yayıma hazırladı.
Atsızayoldaş mtistearını kullandı.

ESERLERI:
ŞIIR : Yarın Turan Benimdir (1934), TürkiLiğe
Kurban {1934), Bir Bayrak Altında (1936).

INCELEME : Ahmet Hikmet Müftı.loğlu, Enis
Behiç Korytlrek, Ömer Nacl (1987).
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TORI<:l.IK:E KURBAN

Çiçek açar güne§ soldursun diye,
Ben de Türklük içün kurban doğmuşum.
Arıarndan Tannya son bir hediye,
Ben de Türklük içün kurban doğmU§um.
Dedem de~rmenci, babam kaptanmı§,
Ninem tarlalarda kavrulmtJ§, yanmı§.
Bir çift ağam yurda sunulan kanmı§,
Ben de Türklük içün kurban doğmu§Um.

Ferhad Şirin'ine ırmakmı§, selmi§,
Yolunda dağlan yıpratml§, delmi§.
Mecnun Leyla içün dünyaya gelmi§,
Ben de Türklük içün kurban doğmuşum.
ll
Benim dağdan dağa ko§duğum nedir?
Sonsuz arzulan biraz gidermek..
Şu korku kalbime batan iğnedir:
Cebhede değil de evde can vermek.
Varsın

yirmibe§i geçmesin ya§lm,
ülkü yolda§ım.
inandığım §eye harcansın ba§tm,
Budur gönlüm içün murada ermek,

Varsın yalnız kalsın

Atam! lyman etdim artık ben buna:
lrkımn

en üstün ırk olduğuna.
Türklüğe atılan zorlu kut"§una,
N asibolsun beni top~ semıek ...
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KASTAMONU
Zeki Ömer Defne'ye
Sokak dar, günsüz, çamur; ev kambur, kafes kınk,
Kınk kafesden çıktı sokağa bir hıçkırık.
Yana§dım halsiz eve; ağfayan kim ki dedim;
Dönüyordu her şeyden bıkan birisi: Çıkrık...

SAMSUN
Sol.hil az, dağlar yakın, yol ne yarım ne bütün;
Evler de yüksek, alçak; deniz gören, gömıeyen.
ÜstAdımın buradaki fonu yemyeşil: Tütün.
Yok bu şehre çıkub da mur§.dına ermeyen.,,

IKIAKARSU
Ben yamaçdan deli deli inen bir seldim:
Sen vfu:lide yürüyordun çiçeklerinle.
Suyuna kanşmak içün kıyına geldim,
Ve böylece bir denize akdık seninle ...
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YUSUF SITKI MARDİN
Şair ve yazar (0.1916, istanbul- ö. 6 Ocak 1995,
ingiltere).

Ord. Prof.Ebulata Mardin'in oğlu. Robert Koleji,
istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu
(1940). Bir süre Robert Koleji'nde öğretmen,
genel sekreter ve hukuk müşaviri olarak çalıştı.
VIII. Dönem (Ara Seçim-1948) Mardin'den milletvekili seçilerek TBMM'de bulundu. Daha sonra
londra Basın Ataşeliği, Ankara Turizm
Müdürlüğü, londra Turizm ve Tanıtma Bürosu
Müdürlüğü, Washington Basın Müşavirliği (1969)
yaptı. Son görevi olan Bonn Basın Müşaviri iken
kendi
isteğiyle
emekli
oldu
(1975).
Kurucularından olduğu Yücel vd. dergilerde aruz
ölçüsüyle şiirleri yayımlandı. Ayrıca Boğaziçi adlı
bir turistik dergi de çıkardı.

ESERLERi

:

ŞIIR : Bir Ad Bulamadım (1934), Mezar Taşları
(1947), iki Damla Yaş (1947). Üç Yaprak (1948),
Bir Semtini Sevmek (1972), Sonelerle Seneler
(1981).

INCELEME : Namık Kemal'in londra Yılları
(1976), Abdulhak Hamid'in londra'sı (1976),
Abdulhak Hamid'in Londra Yılları (1982).

DillER ESERLERI : Colloguial Turkish (1961),
Turkish Phrase Book (1961), Romeo ve Jülyet
(çeviri, 1945).
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Kaygıyla

dal dal örgülü seccfu:leler miyiz,

Sönmü§ umut kınntısı halinde böyle biz,

Fark etmeden serilmi§iz özlemle geçm~e?
Çevremde olduğun süre

kıblemdi

her kc5§e ..

Özler misin, rüya gibi geçmi§, o günleri,
izlerelim öyle gölgeni bir kör çocuk gibi;

Sevdilll günlerim: Seni kendimle

sardığım,

Doklurduğum

sarardığım ...

gedikleri, yorgun

Gel, gör ki örtüyor bizi matem:
Artık

kı§

uykusu,

dolapta küflenir i§kille lokmamız.

Hiç bitmeyen dal~maya dönmüş

konuşmamız;

Gönlünde dal budak salan ölmek kuruntusu;
Artık

yüzün, gülümseyi§in ba§ka kimsenin,

Hiç sönmeyen

nasır

gibi avcundayım senin ...
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DiJşOMDE isTANBUL
Sandım

ki ben aynldığımız gün daha dündü:
Son bulmamış altın çağı eşsiz Atatürk'ün,
Sürmekte gönül zevkini anlam dolu ömrün,
Birlikte Kireçburnu'na sessiz yürüyü§ler.
Hür mavilik attında saatlerce öpüşler;
Puslaydın o dem yıldızı yok, gamlı gecemde;
Her sisli günün rehberi bir gizli radardın;
Hem kar gibi ürkekçe dü§er aVOJma, hem de
Göğsümde umutlar gibi keyfince ya§al'dın ...
Gün geçti-ömür postacısız mektuba döndü,

Yok sevgimizin adresi zaten üzerinde ...
Sandım ki ben aynldı~mız gün daha dündü,
istanbul'un özlem çekilen ufku dü§ümde
Yıl~r yılı görkemli hayaliyle göründü ...
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MIZJW( VE ıJ.ıE
Bir mavililde sonsuza yelken açar çini,
Mermerler andınr köpüren dalga rengini,
Rüyalar ürperip dökülürken ağır ağır
Eşsiz fetihler ülkesi mızrakta canlanır:
Mızraktadır gücün
Mızrakla düştü

yeri gümbürdeten sesi,
Fatih'e Korıstantaniyyesi;

Üç kıt'a titretir kanayan mızrağın ucu
Günlerdedir panltısı, göklerde sorgucu ...
Mızrakta ya§ ve kan lekesinden doğan çiçek
Her gönle §eVI<i, lle§'eyi rengiyle serperek
Bin türlü kahramanlığı işveyle gölgeler:

5aki tavırlı, gamzeli, mey rengi IA!eler...
Gönlümde geçmişin bana miras uğultusu:
.AJ l~leden devirleri, mızraktan ordusu ...
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OSMAN ZEKi YüKSEL
(SERDENGEÇTi)
Şair, gazeteci ve yazar (D. 1917 Akseki, Antalya Ö.1 0.11. 1983 Istanbul).

Serdengeçti
dergisinde
Osman
Yüksel
Serdengeçti imzasıyla yazdığı yazılardan dolayı bu
soyadla tanındı. Aralarında Ahmet Harndi Akseki,
eski müftUlerden Hacı Salih Efendi'nin de bulunduğu lllimler yetiştirmiş bir aileye mensuptur.
ilkokulu Akseki'de, ortaokulu yatıh öğrenci olarak
Antalya'da okudu. Ankara'da Atatürk lisesi'ni
bitirdikten sonra girdiği Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi'nde 2. sınıf Oğrendsi iken Mayıs
1944'teki olaylara karıştığı için Oğrenimi yanda
kaldı. Nihai Atsız ve Alparslan Tlirkeş'le birlikte bir
süre tutuklu kaldı. Serbest bırakılınca Fakülteye
ba~urarak öğrenimine devam etmek istediyse de
kendisine izin verilmedi. Bunun Uzerine dOnemin
Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e hitaben
"Yüksek makamın alçak vekiline• sözleriyle
başlayan bir dilekçe yazdı. Dilekçeyi Bakana verme
cesaretini kimse bulamadı. Osman Zeki Yüksel
yeniden hapishaneye gonderildi.
Hapisten

çıkınca

ünlü "Serdengeçti" dergisini
çok sayısı toplatılan bu
nedeniyle hakkında çok
sayıda dava açıldı ve sık sık tutuklanıp serbest
bırakıldı. Başlığının altında ".411ah, Vatan, Millet
Yolunda" cümlesi sürekli yer alan dergideki
yazılannda sık sık kullandığı 'Açın kapıları Osman
geliyor" sözü yeni tutuklanmalara hazır olduğunu
bildiriyordu. Kendisine Serdengeçti ünvanını
kazandıran bu dergi, sık sık kapanması ve çıkan
yazılarından dolayı çok sayıda mahkumiyet kararı
çıkması nedeniyle 33 sayı çıkabilmiştir (1 947Şubat 1962).
çıkarmaya başladı. Pek
dergide çıkan yazılan
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adlı bir mizah gazetesi çıkardı. Başlığı
'Hak yolunda bağrı yanık yolcular' sözü yer alan bu
yayınında da inancının mücadelesini zengin esprilerle dolu yerglleriyle sürdürdü. Bir ara politikaya atıldı. XIII. Dönem Antalya milletvekilliği yaptı (1965-69). Batılılllaşmayı protesto için Meclise kravatsız gelip gittiği için kravatsız milletvekili olarak da ün kazandı.
Partisinin politikası ve parti ileri gelenlerine yönelttiği eleştiriler
yüzünden A.P' den ihraç edildi. Sonraki yıllarda mücadelesine
yayımladığı yazı ve kitaplarla devam etti. Son olarak Yeni istanbul
gazetesinde "Selam" başlığı altında günlük fıkralar yazdı.

1952

yılında •Bağrıyanık"

altında

Tek parti yönetiminin dindarlar üzerindeki ağır baskılarını protesto
eden aydınların önde gelenleri arasında yer olan Osman Yüksel
"Kalemini Hak yolunda bir kılıç gibi kullandı, bu nedenle de
Anadolu'da efsanevi bir kahraman gibi tanındı." (Mehmet
AteşoQiu).

ESERLERI : Mabetsiz Şehir, Bir Nesli Nasıl Mahvettileı:, Bu Millet
Neden Ağlar, Gülünç Hakikatlar, Ayasofya Davası, Türklüğün
Peri~n Hali, Mevlana ve Mehmet
Akif, Kara Kitap, Radyo
Konuşmaları, Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı (antoloji), Kanlı
Balkanlar (yay., haz., Zakir Avşar, 1992), Eserleri Türk Edebiyatı
Vakfı'nca yeniden basılmaya başlandı: Mabetsiz Şehir, Gülünç
Hakikatler, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, Bu Millet Neden Ağlar,
Akdeniz Hilalindir.
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Baştanbaja heyeçanım,

Yanar alev alev kanım.
Semalarda var vatanım,
Dağlar gı'b'ı, dağlar gı'bil....
Gerçek çıkar rüyalanm,
Hudutsuzdur hülyalanm,
Var koskoca dünyalanm,
Dağlar gibi, da~ar gibi! ...
ben aylann,
Bozkurduyum Altaylann.
Vardır altın saraylanm,
Dağlar gibi, dağlar gibi!...
Hartıisiyim

Şahlanan at gibi ülküm,
Gönül zenginliği mülküm.
Vıyana'yı saran Türküm,
Dağlar gibi, dağlar gibi! ..

Karaosman der; yerim Hisar,
Bana dönen toplar susar.
~nm volkan, l!vlar kusar;
Dağlar gibi, dağlar gibi!...
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8UlltMAZSIN
Bir defa inkAra dli§tün mü yavrum,
Kendini a§maya yol bulamazsınl
Vehimler şüpheler bozar ruhunu,
Seni kaldıracak el'bulamazsın!
Elbet dünya döner, biz de döneriz,

Bir müddet panldar sonra söneıiz.
Yükseklerden enginlere ineriz.
Halinden anlayan dil bulamazsın!
Ömür akar gider yokluk gölüne
insanoğlu düşmüş serap çölüne

Hayat benzer bir gecelik geline
Kendin gibi akan sel bulamazsın!
Ektiğin

tohumlar bir türlü bitmez.
Müşkülü yenmeye bir ömür yetmez.
Ku§ olsan uçsan da gene kfu" etmez.
Arasan konacak dal bulamazsınl

232 1ŞAiR MiLLElVEKiLLERi

GELSEN Of BIR GELMESEN DE
Artık

olan oldu bize,
Gelsen de bir gelmesen de,
Gelemeyiz biz yüz-yüze,
Gelsen de bir, gelmesen de,

Hep kendini çektin naza,

Yok bahara, yahut yaza.
Bıktım gayn yaza yaza,
Gelsen de bir, gelmesen de.
Demir tavında dövülür,
Ağaç Ya§ iken eğilir;
Çocuk küçükken sevilir,
Gelsen de bir; gelmesen de.
Bir candır bu, bir andır bu,
Giden gelmez bir handır bu.
Dağ-ta§ değil, insandır bu,
Gelsen de bir, gelmesen de.
Göreceğin bir bo§ kafes,
Ceset kalmı§, çıkmı§ nefes.
Nerde o can, nerde o ses?
Gelsen de bir, gelmesen de.

Serdengeçti artık bitti,
Bu aynlık cana yetti.
O bir ku§tu uçtu gitti,
Gelsen de bir gelmesen de.
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Bin yıl oldu toprağına basalı,
Hayli oldu ~lıçlan asalı,
Bülbüllerin onun için tasalı,
Sazlar kınk, ayar tutmaz telleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?
Yol görünür, ba§buğ emir verirdi,
D~ga dalga ordu~nm yürürdü,
Hamlemizden dağlar, ~lar erirdi.
selleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?

Jı..rkamızda bırakırdık

Gölgemizden bütün cihan sakınır,

Ferman 9kar, d~-~lıçlar takınır,
Meydanlarda Rabbe dua okunur,
Dolu-dizgin ~ık nice belleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?
Sabah olur ulufeler dağılır;
Yıldız doğar talihimiz befırir,
Bir seferele dört krallık serilir,
Dolduruyor heybetimiz yıllan,
Biz neyledik o koskoca elleri?
Plevneler, Manasbrlar bizsizdir,
Yosun Mmu§ camiierin ıssızdır,
Boynu bükük minareler sessizdir,
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Açmaz olmuş Kızanlık'ın gülleıi,
Biz neyledik o koskoca elleri?

Hali göıiir geleceği sezerdik,
1/iyana'da, ta Ilistülde gezerdik,
Haritayı biz kendimiz çizerdik,
Marnureler yaptık ıssız çölleıi,
Biz neyledik o koskoca elleri?
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SEYİT FARUK ÖNDER
Şair

(D. 9 Mart 1917, Konya- ö. 24 Ocak 199S).

Mevlana'nın torunlanndandır. 1929'da Konya'da
Darül irfan itkokulunu, 1935 yılında Konya
l.iseslnl, 1938 yılında da Mülkiye Melcteblnl bitirdi. 1942 yılına kadar çeşitli Nahiyelerde Müdürlük
yaptı. Pazarcık, Yüksekova, Ayvacık Ilçeleri
Kaymakamlıkianna atandı. 1950 yılından sonra
Mülkiye Başmüfettişli~i, istanbul Belediye
Başk.anh~ı Müşavirli~i 1960'dan sonra da
Başmüfettişlik, Mülkiye Müşavir Müfettişli~i ve
Teftiş Kurulu Başkanlr~rnda bulundu. Bu sıralarda
Milli Savunma Akademisi'ni de bitirdi. 1962 yılın
da Nevşehir Valisi oldu. Valilik görevinde bulunduğu sırada XIII. Dönem Konya Milletvekili seçildi

(1965).
Konya'da kendi atalarından kalan Aziziye Camii,
Şekerfuruş Mescidi, Seyit Faruk Önder Genel
Kitaphğı gibi hayratı bulunan Şeyh Ahmet Efendi
ve Musahibi Şehriyesi Mustafa Mülhak Vakfının
Mütevellisi olarak çalıştı.
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AŞK VE. HAKiKAT

Gün indi her taraf karaımak üzere,
Nerdesin kalb gözü m anyor seni.
Yaz bitti yapraklar sararmak üzere,
Sızlayan tabiat sarıyor beni.

Guruba balctıkça gözüm dalıyor,
Dökülen hüzmeler ufku yalıyor
Hasretlik gönlüme hüzün salıyor,
Batan gün ümide

boğuyor

beni.

Hey Seyyid yıllardır kOŞurdun durdun.
Hakikat uğrunda sarardın soldun,
Ömrünün sonunda aşk ile doldun,
Teselli arayan buluyor seni.
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AŞKADAIR
Sanılır

sevilmek en güzel şeydir;
Sevilmek bilinir, sevmek bilinmez.
Sevgi kadehlere sığmayan meydir,
içilmeden ama insan olunmaz:
Ben de bilirim ki sevilmek ho§tur,
Sevmenin yanında sevilmek hiçtir.
Sevgi gönüllerde görünmez taçtır.
Erilmeden ama elbet giyilmez..
Sevilmek sevmeyi bilmekle olur,
Sevmekse insanın içinden gelir:
Sevginin nolduğun erenler bilir,
Haictan sunulmazsa bilen bulunmaz.
Şu

dünyada ben her§eyi severim,
Neye baksam çünkü Hakkı görürüm.

Sevgi hayat iksiridir; bilirim,
A§k olmazsa hayat yükü çe~lmez.
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İSKENDER CENAP EGE
Şair ve politikacı (D. 1918. Söke 1 Aydın- Ö. 30
E~m

1996, Ankara).

Orta öğrenimini Aydın'da tamamladı. Ankara
Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Edebiyat Bölümü'nü
bitirdi. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yönetidlik,
Ankara Radyosu Müdürlüğü yaptı (1954).
1961'de Aydın senatörü seçildi. AP'den XV.
Dônem Aydın milletvekili olarak seçilen Ege,
Demirel hükümetinde Turizm ve Tanıtma
BakanhQı yaptı

Dönem

Başkanvekilliği

Şiirlerinde

(1977). 19831e MDP'den XVII.

Aydın

milletvekili seçildi ve TBMM
görevinde bulundu.

özlem, aşk. tabiat ve insan temalannı

başarıyla işlemiştir.
Şiırleri

Çağrı

Servet-i FünOn, Varlık, Amaç, Dost ve
dergilerinde yayımlandı.

ESERLERI :
ŞIIR : Bir Yaprak DeQdi (1973), Zaman Olur ki
(1985).
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NEREDfS/N isrANBUL
Yıllar

girdi araya
Tanıyamadım seni Istanbul
Bağııla

Semt semt adım adım
Aradım
Bulamadım

Nerede

Bey~lu

Kadıköy, Mahmutpaıa

Sonra balık kokan köprü
Baıkaydı ~ o ~larda
Çocukluğurnun

rengi, kokusu

Yok
Nerede mavisi denizin
Sırtlar yeşilini tüketm~

O canım yalılar
Birbir başını alıp gitmiş
Setona çalmıı kıyılar
Onca balık, martı, güvercin
Rraretmiş

Velhasıl istanbul
Yorulm~. tükenmiş, bitmiş

Cinnete dönüşen gürültüler
istanbul'u konarına almış

Egsoz kokusu, mazot cilası
Suyunu, toprağını sarmış
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Kararmı§ istanbul'umun bahtı
Çocukluğurnun şehri

kaybolmU§

Kulu-kölesi olduğum
Canımca sevdiğim
Sevdalım

istanbul'um nedir bu halin
Seni sende bO§una aradım
Neredesin istanbul
Bulamadım.
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BENDE Y}ŞAYACAI'SIN
Bu dal çekemez seni

kuşum

incelmişim, kopmu§Um
Leylaıdan andıran güllı§ün

Gözbebelderimde

Bak,

dağılmı§ım, çözülmlı§üm

Günler günleri güdecek
Günler gelecek
Ü§Cımüş, solmuş

Ben yok
Ben

kaybolmuş

Bir anı bile değilken
Aşk

denizinde yelken yelken

Sularda uzayacaksın
Sen unutsan da

Bende ra§ayacaksın.
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iKilEM
Yağmurla

indin içime,

Yundum,

arındım

Şükür

Seninle yürüdüm
ihlamurdan Yıldıta
Kasvetli ikindi vakti
Neler götürür bilsen
Barbaros'tan inerken

Yoksun
ÖksüzOm
Nerede gülü§ün
Ama yine varsrn
Yanımdasın

Bu ikilem niye
Varloğ!nla yo~uğun

içiçe
Kozada ipekböceğim

Deniz ba§kadır Beıikta§'ta
Kirli
Sallanır sisler sularda
insanlar tel~h
Otolar rezil

Bir tablo olu§Ur gözlerimde
Sıkkın, ağlamaklı
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Gökleri indirir rahmet
Çamurda, setde yürürüz
Elele
Dolmabahçe'de

Saat vurur
Duyarız, anlamayız

Bizi söyleşir sanki
A. . . yine yoksun
Ah, bu ikilem

martıtar

Ben, efi<Anm, bir de
Yağmur

Asfaltta fotoğrafim
Güler hayın
içime oturm~ yalnızlığım
istanbul benden kaçar
Ben istanbul'dan ..
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RUMEJl HisAAJ
Şu

sonbahar var mı
Hele ikindi vakti
Uçar giderim bir ezan sesinde
Rumefı Hisan'nda bir kuleye konanm
isterse Van'da olayım

Bir çocuk başlar ~amaya
Yıllar ötesinden
Garipsidir kanatlan martrlann
Geçip giden gemileri kucaklanm
Zaman bir durur; bir yürür
Bakanm çocuk ben
Ben çocuk olurum
Onnanlar yürür gözlerimde

Aynalar çatlar, bakamam
Bulutlarda sallanır aldım
Tutamam
Kale burçlannda bayrak
Selamlanm yaprak yaprak

Selfuna, bayrağa yüreğimi bağlanm
Birbirimize bakar
Çocuk ağlar

Ben ağlanm.

ŞAIR
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İSMAİL HAKKI YILANLIOGLU
Yazar ve şair (D. 1918, Kastamonu Mb. 6 Temmuz
1992, istanbul).
lıkokulu Kastamonu'da (1931), liseyi Eskişehır'de
okudu (1938). 1942 yılında Veteriner Fakı.iltesi
Askeri Kısmından
mezun oldu. Türk Silahlı
Kuwetleri bünyesinde veteriner hekim ve ~retM
menlik yaptı (1942M 60). XII. ve XIII. Donem
Kastamonu Milletvekilli olarak TBMM'de bulundu
(1961-69).
Şiir ve makalelerinı 1938 yılından başlayarak
Kopuz, Doğrusöz, Çınaraltı, Çığır, Tı.irkeli, Devran,
Orkun, Gurbet, Kurşad, Altınışık, Halka Doğru,
Ocak, Özleyiş, Tore, Otı.iken, Kudret, Dıyanet,
Millet, Herglın, Bayrak dergı ve gazetelerinde
yayımladı.

ESERiiRI :
ŞiiR : Meı'alem (1957), Manzum Öğütler (1960),

Kader Yolu (ilahiler, 1977), Yol Boyunca (1982).

OYUN :

Mı.isllıman Çocuklarına Armağanım

(manzum piyes, 1951), Şehıt Ocağı {4 perde,
1981).
ARAŞTIRMA-

INCELEME: Uç Buyuk Tehlike 1

SiyonizmMKomlinızmM

Masonluk (1968), Guzel
Ahlak (1974), Manevi Değerlerimiz ve yapılan
Tahribat (1977), Kocatepe Camii Nasıl Yapıldı
(1987).
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BAYRAK
Altından yapılsa azdır direğin,

Canım

bayrak, kanım bayrak, al bayrak!
cenneti senin durağın,

Dünyanın

Canım

bayrak,

kanım

bayrak, al bayrak!

Vatanın göğsünde pırlantasın

sen,

Şehit

seni anar canın verirken.
Ölürüm yolunda dlı§ünmeden ben,
Canım

bayrak,

kanım

bayrak, al bayrak!

Dalgalanman Türk'e hayat, can olur,
Al al rengin şehitlere şan olur:
Göz koyamaz sana eller kan olur,
Canım

bayrak,

kanım

bayrak, al bayrak!

Giyersin

sırrnalar adın değişir,

Ardında

ordular kükrer döğüşür

Koç yiğoler serden geçer boğuşur.
Canım bayrak, kanım bayrak, al bayrak!
Yılanitoğlu Bayrağına vurulmuş,

Bayrak şeref, §an ipiyle örülmüş,
Şehitlerin kanlanndan derilmiş,
Canım bayrak, kanım bayrak, al bayrak!
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analar gibi,
Senden kutlu, senden üstün var mıdır?
Vatanın süsüsün kınalar gibi,
Senden kutlu, senden üstün var mıdır?
Açarsın bağnnı

Her şey sende biter, sende bereket,
Her şey senden olur, sende hareket,
Dağ sende, bağ sende, sen düşmana sed,
Sana göğsü siper etmek ar mıdır?
Bahar olur buram buram tütersin.

Yaz gelince tarla, bayır süslersin,
Ac'ı tok'u herkesi sen beslersin,
Bir avucun, bir altınla bir midir?
Bolluk sende, hayat sende, can sende,
Ata sende, şehit sende, kan sende,
Vatan sende, şeref sende, şan sende,
Senin için ölmeyen er, er midir?
toprak kokar her yerin,
Dökülsün toprağa alnından terin,
Bu toprak yoluna adaktır se ...in,
Vatan için akmayan kan kan mıdır?
Yılanlıoğlu
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ANNXJLUM
(Bu destandan seçme krtalar)
Pınarların

göze göze,
bakar süze süze,
Senin aşkın yeter bize.
Bağın

Benim e§SiZ güzel yurdum,
Ana dolu, Anadolum..
Top~n

var kına ~bi,
ana gibi,
Boyun bosun suna gibi.

Adın müşfik

Yurtlar şahı, güzel yurdum,
Ana dolu, Anadolum.
Üç yanında denizin var,
Dağlannın yaşm~ kar,
Göllerinin yatağı dar.
Dalga dalga mavi yurdum,
Ana dolu, Anadolum ..
Erzincan'ın kuşuna
Ankara'nın taşına

891ulu'nun

aş'ına

bak!
bak!
bak!

Türkü türkü kokan yurdum,
Ana dolu, Anadolum ...
Doğun başka, batın başka!

Senin için d~tüm aşka!
Gündüz i§te, gece düştel
Gönül tutuşturan yurdum,
Ana dolu, Arıadolum ..
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AHMET

ŞEVKET

Şair (D. 1920, Tosya

BOHÇA

1 Kastamonu - ö. 26 Şubat

1988).

ilkokulu Tosya'da okuyan Bohça, orta ve liseyi
Kastamonu'da tamamladıktan sonra, istanbul
Edebiyat FakGitesine devam etti, dört senelik tahsili boyunca çeşitli mecmualann sanat ve şiir
köşelerinde yazı ve şiirleriyle yer aldı ..
1945 yılında FakOiteyi bitiren Bohça, aynı yıl Kars
Lisesi Edebiyat Hocalığına tayin edildi. Kars'ta iki
yıl Edebiyat Hocahğının yanı sıra aynı zamanda
Almanca derslerine de girdi. Görev yaptı~ı ik.i yıl
boyunca ilk defa çıkardığı okul gazetesinin yanın
da mahalli gazetelerde de makaleler ve şiirler yazmaya devam etti.
Yedek. subaylığını Kırklareli'nde tamamladıktan
sonra Elazığ'a, 1950 yılında da Ankara Atatürk
Usesine tayin edilen Bohça, 15 yıl müddetle
Atatürk lisesi, Ankara Maarif Koleji ve Gece
lisesi hocalığını yaptı. Bu dönem içinde Ankara'da
•inkilap", "Zafer', "Akşam Postası' ve "Zafer"
Gazetesinde edebi yazılar, tiyatro tenkitleri, şiir ve
makaleler yazdı.
X111. Dönem Kastamonu milletvekili olarak görev
(1965). 1969 yılında politikaya veda eden
Bohça, emekli olduğu 1975 yılına kadar Gazi
Eğitim Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı hocalığını ve
Türkçe Bölüm Şeffiği görevini yürüttü.

yaptı

ESERLERI :
ŞIIR : KöpOk (1951).

250 jŞAiR MILLETVEKILLERI

Bir koskoca dünyada, tek olmak da kötü;
Balsız, arısız

bir petek olmak da kötü ...

Yüksekte gezinmelde büyüklük olmaz:
Dağbaılan

varken, etek olmak da kötü .

•
Bir fikri

ha~kat yapan imanı tanı;

DünyAya riyasız gelen irianı tanı!
Sen gölge dCı§ürme kalbinin
Aydınhğı

aynasına:

kaybetmeyen iz'fulı tanı!

•
Güllerle tutup nöbet,

n.ıbaiyle

gelin;

Gül denneye a~bet. rubruyle gelin.
Açmi§Sa ufuklarda çiçeksiz geceler;

Siz kabrime bir demet n.ıbaiyle gelin .

•
~rde

hayAl ucuz da, gerçek pah~ı;

Şampanya

ucuz belki de, ekmek pahalı. ..

"Arbk bu ağır yükle ya§anmaz" dersen:
Öldürmek ucuz olsa da, ölmek pahalı ..

ŞAiR
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GÖI<SU
Bir taze bahilnn sesi var Göksu'da şimdi;
Kalplerde yanan kahkahalar Göksu'da şimdi.
Sinmiş

bu yeşil manzaranın göğsüne Göksu;
Ba§t:an ba§a bir neş'e akar Göksu'da şimdi.

Ba§tan başa sarmış bütün etrafı meserret;
Hülyalara dalmış da bahar Göksu'da şimdi.
Bir nazlı hay§Jin kanadından dökülen su,
istanbul'a kılmakta nazar Göksu'da şimdi.
Geçtiyse bahfuım yine BOHÇAyı. ber.lber,
Bin hatıranın neş'esi var Göksu'da şimdi.
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AHMET İHSAN KIRIMLI
Şair

(O. 23 Nisan 1920,

Balıkesir).

ilk, orta ve lise tahsilini Balık.esir'de, yüksek öğre·
nımını
istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde
tamamladı.

Londra'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Çocuk
ve Hastalıkları Uzmanı olmak için gitti.
Yüksek Tahsil Talebe Yurdu Başkanlığı, istanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti
Başkanlığı, Amerika Türk Talebe Birliği Başkanlığı
Sağlığı

yaptı.

A.B.O'den döndükten sonra,
tabip olarak çalıştı.

Balıkesir'de

serbest

XII., Xlll. ve XIV. Dönem Balıkesir Milletvekilliği
yaptı. Adalet Partisi Genel idare Kurulu üyeliği,
Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı yaptı.
Bu süre içinde, kuruculanndan olduğu Türkiye
Sağlık ve Tedavi Vakfının Başkanlığını, Türkiye Aile
Planlaması Derneği Genel Başkan Vekilliği görev·
lerini yaptı.
Türk Atiantik Antiaşması Derneği Genel idare
Kurulu üyesidir.
Mesleki olarak; Prematüre bebekler, Çocuk
Alerjisi, yeni doğan çocuklar üzerinde, Sağlık ve
Termal Turizm'i alanlarında özel çalışmalan vardır.
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BUDÜWA
Bir çok kere,
Havadan baktım,
Bu dünyaya,

Çocuklar gibi.
Altında,

üstünde.
bulutlann,

Dolaştım

Melekler gibi.

denizleri,
Vadileri , gölleri,
Dağları,

Uzaktan seyrettim.
Bu defa, bir kere daha,
Uzaktan havadan gördüm,
Bu

dünyayı.

Yokuşu

da var,

Yağmuru

ini~i

de,

da var; güne§i de,
Bir ömür gibi.
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Sankızı

ba§ tacı yapml§,
Omuzlarına, maviler, yeşiller örtmü~.
Kazdaği an,

Eteklerine çelenkler ömıü~.
Zeytin dallan.
l~ılışıl dereler susmu§,

Bülbüller şakır
Sevgi pınar olmu§,
içinde akar.

Kazdotlan, Egeye,
Buğulu

gözlerle bakar.
Mavi sular, sabah, akşam,
Yüz kere, bin kere
Eteklerini öper, Kazdağlannın.
Mehtap 9kmaya-görsün,
Midilli hemen göz kırpar Kazdağlanna.
Egeye nikahlanml§ Kazdağlan ...
Kadimden,
Bu sevgi, derindendir, derinden.
Kimi zaman inbat,
Kimi zaman da dalgalar,
Aracılık yapar;
Öpü~ürler, ôpü~ürler; öpü~ürler.
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GOZEL DONYAM
Çiçeklerin güzel
Kelebe~erin

açtığı,

sevg;yie

kucaklaştığı,

Kuılann ıarJ<ılarla öpüjillğü,
Alabildiğine,

hür uçtuğu,

Güzel dünyam.
Yeniden doğarken, yeni günler;
Renklerin yeniden coşup
Sela.m~ırken

kaynaştığı,

sihirli sesler,

Bilinmez, umutların nasıl
Benim güzel dünyam.

anlaştığı.

Yakl§mıyor sana,

yüzünde kan izleri.
Yetimlerin, bükülmüş dizleri.
Yakışmıyor

sana, a"tei barut kokusu.
Benim güzel dünyam.

kimseyi ezmeden!
Temizle, yüzünü, gözünü kimseyi üzmeden!
Rüzgarlar bildiği gibi essin,
insanlar da istedi~ gibi gezsin1
Benim güzel dünyam ..
Silkin

artık,
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HİLMİ NALBANTOGLU
Şair (D. 1921 Oltu- Erzurum- ö.

12.03.2005

Ankara).

ilkokulu Oltu'da, ortaokulu Erzurum'da okudu.
lise tahsilini Istanbul Haydarpaşa Usesinde
tamamladı. 1950 yılında istanbul Teknik Üniversitesinden inşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun
oldu. 1950-1961 yılları arasında Karayolları
Genel Müdürlüğünde Elazığ ve Konya Bölge
Müdürü olarak hizmet yaptı.

1964-1968 yılları arasında Erzurum Belediye
daha sonra Erzurum Senatörlüğü yaptı
(1973- 79).
Başkanlığı,

Dönem Erzurum Milletvekilliği yapan
(1983-1987) Hilmi Nalbantoğlu, genç yaşlann
dan itibaren sanata, sanat faaliyetlerine çok yakın
ilgi duymasına ra9men, şiire ilgi duymaya, şiir
yazmaya genç d~il, geç yaşlarda başladı. Kendisi,
"ilk şiir denemelerime senatörken, 1977 yılında
başladım" diyor. Hiciv şiirleri, espritOel şiirleri yanı
sıra romantik şiirlerinde de Hilmi Nalbantoğlu
sabırla, sükOnetle pOr şiiri yakalamaya çalıştı ve
bunda başarılı oldu.
XVII.

ESERLERI :
şiiR : Kızgın Topraklar (1980).
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BiRAN Ki YAŞAM DOYULMAZDI
Sen yatağımda olduğun zaman,
Ufuklarda beyazlanınca ~afaklar,
Aızular depreıirdi yavaştan.

Gönlüm

kıvır kıvır kNranırdı,

Gün~in doğduğu

o saatlerde
Kuşlarda ötü§ürdü penceremizde.
Sevgilim nerdesin nerde?
Diye arardım seni elimle ..
Ve ellerim bulurdu seni,
Anlardım yanımdasın

gözlerim kapalı.
Uyu dersin, vakit erken sabaha çok var!
Ninni olurdu sesin çağıldardı,
Beni bir umuda ~lardı ...

Seni

yanımda bulduğum

zaman,

Gençleşirdim,

Dünya da güzell~irdi.

Yaz sabahlannın esenl®,
içime gelirdi.

Biraz sonra
Bir an ki sükOn ve sessizlik,
Bir anlık yaşam olurdu bize,
Rüy~"Jırdık i~miz de ...
Bir rüya ki o "zaman~ duyulmazdı,
Bir vazgeçiş ki;
Birbirimizden başka her şeyden,
Öyle bir an ki "Ya§am• doyulmazdı ...
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KJSKANMIYOR MUSUN?
Kaç yıl varki görmedim seni
gelen rüzg§n kokluyorum.
Ben de o havada, içtiğin sudayım.
Rüyalarda belki olurum seninle,
Diye hep uykudayım,
Yorulup uzandığım sedirde.
Saçını okşayıp

Veya ağaçlann gölgesindeki
Bankodayım,

Fakat uzaktayım.
Bak sana fotoğrafımı yolluyorum
Belki kar§ıla§acak gözlerimiz,

Bu fotoğranrnda.
Fotoğrafımı kıskanıyorum.

Her sabah i~ime gidiyorum.
Beni oyaladığı için
Bo~ vakitlerde okuyorum.
Seni unutturduğu için,
Aralıksız sigaralar dudağımda.
Dudaklarını anımsatsın diye,
Bahçemdeki karanfili ve gülü,
Senin yerine kokluyorum.
Pl§klannı dinliyorum,
Sesini duymak için.
Ve yaşanılmaz olduğunda )'a§am,
Yaşamak dayanılmaz olduğunda,

Her an sana evet sana,
Sesleniyorum dinle!
Bu benim sesim,
Bütün bu yaptıklanmı sen
Kıskanmıyor musun?

ŞAiR MiLLETVEKiLLERI J 259

M. KEMAL YILMAZ
Şair

(D. 1921,

Aydın

).

ilKokulu Umurlu'da bitirdi. Siirt ve
Aydın
Ortaokulunda,
Eskişehir lisesi ve Balıkesir
Necatibey Öğretmen Okulunda okudu. Bartın
Çiftlik Köyünde öğretmenlik yaptı. YüKsek öğreni
mini Ankara Gazi E?)itim Enstitüsünde tamamladı.
1949 yılında Millf Eğitim Bakanlığınca Fransa'ya
gönderildi. Paris Üniversitesi'nden Fransız Dili
Edebiyatı ve Fikir Tarihi bölümünden diplama aldı.
Tüti:::iye'ye döndükten sonra çeşitli okullarda
Fransızca ~retmenliği yaptı. Daha sonra MiiiT
Eğitim Bakanlığı
Dış Kültürel
ilişkiler Genel
Müdür Yardımcılığı, Orta Öğretim Genel
Müdürlüklerinde bulundu. XIII. ve XIV. Dönem
Aydın MilletveKilliği yaptı (1965-1973). 1979'da
M.E. Bakanlığı Yurtdışı işçi Çocuklan Eğitimi Genel
Müdürü oldu.Daha sonra Londra Büyükelçiliği
miz nezdinde Kültür Ataşeliği ve ingiltere bölgesi
öğrenci müfettişliği görevlerinde bulundu. Milli
Eğitim Bakanlığı Müfettişi iken yaş haddinden
emekli oldu.
Şiirleri Varlık, Şadırvan, Ankara Sanat. Türk Dili,
Kemalist Ülkü, Parlamento, Ülkü ve Halkevleri
dergilerinde yayınlandı.

ESERLERI :
ŞIIR

: Denizin Getirdiği Ölü Asker.
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GENÇliK PARKINDAKi KÜÇI]K TREN
Y~ak,

Bu yaz,
Nasıl

bu kadar tatlı mı ne?

güneşte

bir ba§kalık var.

da yürüdüm ilk kez

Gençlik

Parkı'na

Bir çocuk

haykırdı

Küçük trenin
Baktım,

kadar.
birden

düdüğünden.

elimden tutmuş

Haydi, binelim, dedim içimden.
Kurulduk şöyle pencereye ...
Hey! Telli

sigaramın dumanı ...

Bu tren, trenterin en

yamanı.

Kurşun hızıyle aşıyoruz

Geriye

doğru zamanı.

Bu tren

başka

Bu tren

çocuksu,.delişmen.

tren,

Dönüp durma böyle parkın içinde.
N'olur, küçlık tren yavru tren.

Git, ·bana çocuk1uğumu getir,
Ya da al beni ona götür.
Varalım

gayri son istasyona

Bu i~i bir yerde bitir.
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SEN VE &EN
Notre-Dame kilisesinde çanlar çalıyor,
Senin için.
iyilik, doğruluk ve insanlığa dair,
Türlü dualar bilirim ki,
Ikimizin.
Her ülkede ayrı

ayrı

güzellikte,

Bütün dilleri konuşur mehtap.
Ayni gök kubbesi
YıldızlanmiZ

altında yıldızlanmız vardır,

sönük,

yıldızlanmiZ

harap.

Bugün ne kadar yorgun yine Seine nehri,
Uzanıvermiş ayaklarımız altına.

Sulara iki gölge düşmüş, iki ayrı

ağaçtan,

Birisi senin, birisi benim,
Peki ama, bu sular kimin?
Ya sen kiminsin?
Ne olur dinle!
Eyfel değil mi şu

karşıda

görünen?

istermisin, oraya çıkalım seninle?

Sonra şu tarafa doğru,
Uzaklara, çok uzaklara baksak.
Görünmez mi dersin Galata Kulesi?

Fark edilmez mi hayal meyal
Bizim köyün beyaz minaresi?
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ODAM
Odamı

kendim için dÖ§edim.
Sabahlan yalnız güneşi gönderin,
Penceremden içeri.
Uzak ve ışıklı bir kentin,
Renk renk sevgileriyle doluyum;
Elbet konuşacak, söyleyeceklerim var:
Gizli!
Dostlarla yapayalnız kalacağım odamda,
Belki, boylu boyunca uzanacağım yatağıma.
Hiç bir şey düşünmeden dolaşacağım,
Şarkılar söyleyeceğim

rasgele

Bel• de ağlayacağım ...
Bekledilderim siz değilsiniz,
Çalmayın kapımı boş yere.
Sevdiklerimi alınm içeri
Odam değil mi?

ŞAIR
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Y.ZİYAUGUR
Şair

(D. 1921. Bursa).

Öğrenimini Bursa Erkek Usesinde tamamladı,
istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakı.iltesinde devam
ettirdi, babasının ani hastalığı ve zamansız
OlümUyle iş hayatına dönmek zorunda kaldı.
Şiir ve edebiyata
Şaik GOkyay'rn

olan merakında lise hacası Orhan
etkisi bUyüktUr. Çınaraltı, Yeni
istanbul, Varlık, Bursa Uludağ gibi dergilerde şiir
leri yayınlandı. Gençlik yıllarında politika hayatına
atıldı, XII.
DOnem Bursa Milletvekilliği yaptı
(1961- 65). Şiirlerinde tabiat, hamaset ve sevgi
konularını işledi.
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BEU<i BiR GÜN
Avuçlarımda ısınsın elleıin,
Yağmur olsun

saçiann yüzümde;

Islak ıslak bak bana!
Bir sancı gibi

aynlı~ın,

Bir yaprak kopar gibi.
Sen nerde olursan ol, benimsin,
Elimi uzatsam avucumda,
Balctığım

yerde gözümdesin;

Uzaktan geliyor,
Bir

pırlanta

yakından

geliyor sesin,

anyor gibiyim, kumda.

O yerde, gölgeterimizin birleştiği yerde,
Beni

ağlar

görürsen, bil ki sevincimden.

Ay doğmasa, güneş görünmese de,
Belki bir gün, belki bir gün diyorum,
içimden

ŞAiR

Gel

Karacaoğlan, dertleıelim

gel!

Bu yayianın suyu içilmez oldu.

O zümrüt yeşili

dağ başlan

kel,

Bu diyar ekilrnez biçilmez oldu!

Dermansıza

derman veren

kalmadı,

Gönüllere kanat geren kalmadı.

Hak yoluna bir tek eren

kalmadı,

iyiler; kötüler seçilmez oldu!

"Uğur"um

da der ~ yok bizde yalan,

Belki varamayız sana bir zaman.
Bize ordan ses ver
Yollar tekin

değil,

Karacaoğlan,

geçilrnez oldu!
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DUMAN DUMAN HEYI
Alır ~ımızı

yer yer göçeriz,

CO§ar yüreğimiz zaman zaman hey! ...
Köroğluyuz

gene bu dağlarda biz,

Eser rüzg&nmız yaman yaman hey!..
Palamız

sallanmaz bellerimizde,

Durur bayrak gibi ellerimizde,
Kan, gövde götürür sellerimizde,
Kaçar düşmanımızaman aman hey! ..
Sazımız

ses verir pınar ~ında,

Sevgiliyi bulduk mezar

ta§ında,

Okunur içimiz bir göz yaşında,
~ıkız, gönlümüz duman duman hey! ...
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NECİP MİRKELAMOGLU
Şair

(D. 1922 Birecik. Urfa).

ilkokulu Birecik'te, Orta okulu Adana'da, liseyi
!zmir lnö.f!ü Usesind~ bitirdi. Yüksek öğrenimini
Istanbul Universitesi Iktisat Fakültesinde yaptı.
1946 yılında politikaya girdi. 1961 senesine kadar

~HP'nin izmir teşkilatrnda; her kadernede çalıştı.
ızmir

Halk Evi'nin son

başkanlığını yaptı.

"9 Eylül", "Kemalyolu", "Mücadele" gibi gazete ve
dergileri çıkararak veya çıkarılmasında vazife
alarak. matbuat hayatında bulundu. "Yeni Asır'',
"Son Havadis" gazetelerinde Köşe Yazarlrğı yaptı.
"Demokrat izmir' ve "Tercüman" gazetelerinde yazı
dizileri yayınladı. istanbul Eminönü Halk Evinde,
izmir Halk Evi ve Halk Odasında, Türk Halk ve
Klasik musikisi dersleri verdi; Koro'lar kurarak,
konserler düzenledi.
XII. Dönem (1961- 1965) izmir Milletvekilli~i
yaptı. 1968-1977 yıllarında da, Cumhuriyet
Senatosunda, izmir Senatörü olarak bulundu.
Cumhuriyet Senatosunda, iki dönem idare Amiri
ve dört dönem Başkan Vekili olarak görev aldı.
Bestekar olarak, 'Saz Eserleri' formunda 15,
formunda 11 O kadar eserin sahibidir.
Necip

Mirkelamoğlu,

san'at

şarkı

görüşünü şöyle açık

lıyor: San'at hayat'ın bir ürünüdür. San'at'ın anası
hayat'ın kendisidir. Hayat'ın her hali, ahvali, şekli.
rengi, sesi, san'at'ın iç örgüsünü teşkil eder.
Şiirlerinin ç~unu 'güfte" olarak yazdı ve bestele"Taşlama" töründeki şiirleri gazete ve dergilerde

di.

yayınlandı.

ESERLERI :
ARAŞTIRMA-INCELEME: lnönü Ecevit'i Anlatıyor,

Ecevit Ecevit'i Anlatıyor, Kuyruklu Yıldız, Atatürkçü
Düşünce ve Uygulamada Din ve Laiklik.
ŞIIR : Bağlamamın Telinden.
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YAI»> DÜNYA
Gelen geçer, konan göçer
Misafirhanedir Dünya.
Zahirde §en gösterişler,
içi viranedir Dünya.
Kim geliyor da gitmiyor,
Kimseye vefa etmiyor,
Bir tebessüm'e yetmiyor
Bir efsanedir Dünya.
Sarmı§

bizi yoku§una,
gam ateşine,
Bilmem kimlere ~ina,
Bize big&1edir Dünya.
Dü§ürnıO§

Felek elinde cam ile,
Sunar zehri ikr.lm ile,
Lebaleb derd-ü gam ile
Dolu peymanedir Dünya
Mihr-i veffisı yalandır,
Zevk-u safası yalandır,
Aslı, esası yalandır,
Yalandır

ya, nedir Dünya? ..
(Rast ıarkı)

Öptüm gamzelerinin güle benzer yerini,
Ok§adım gözlerinin simsiyah kederini,
Bir ibfu:let veedini duydum yanında senin
Seyrederek Allahın en güzel eserini.
(U§§<lk ıar~)
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KALEM/M
Hak bildiği yoldan ne rücO eder,
Ne de kavgasından bıkar kalemim,
Millet dü§manının hain göğsüne,
Sözü kurşun gibi sıkar kalemim.

Abıhayat gibi "O SevcJa• bana,
Öyle bir a§k ki o, benzer iman'a,
Atatürk denilen sonsuz umman'a,
Co§kun seller gibi akar kalemim.
Zincire vurulsa, kınlsa bile
Mazlumun ~ını getirir dile,
Mü§fik bir annenin gözleri ile
Halkın ahvaline bakar kalemim.
Görmüşüz

her türlü kahr-ı belAyı,
Defter-i arnalim yazmaz riyayı,
Haksızlık görünce koca Dünyayı,
Haksızın ba§ına yıkar kalemim.

270 1ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

URFAOSTÜNE
Kara gözlü ceylan gezer dağında
llgıt ılgıt esen yeller konu~ur
Al göğüslü bülbül öter bağında
Mor sümbüller san güller konu~ur
Bu cihanda rastlanılmaz e~ine
Şehit makberidir basma ~ına
Mübarek §ehirde adım ba§ına
Öksüzler, yetimler, dullar konu§ur
Tarın'nın

busesi parlar alnında
imtihan vermiştir vatan yolunda
Gayret zamanında namus gününde
Mavzer kabzasıncla eller konu§ur.
Seher bülbül gül'e geldiği zaman
Dertli mızrap tele geldiği zaman
Mukim Tahir dile geldiği zaman
Gamlı saz g~nde teller konu§ur.
ihvanlar yine doldurmu~ eyvanı
Sazlarda çalınan Urfa Divanı
Türkü ibrahimi, hayrat ~irvanı
Halepli'de ehli diller konuşur.
Urfahyam gam dilini bilirem
Bülbül gibi gam dalına gelirem
Ölürem ben gam olmazsa ölürem
Böyle ancak Uıfahlar konuşur.
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TANRI

Ey Tanrı, koca Tanrı!
Yüceden yüce Tanrı!
Adalet'indeki sır,
Haıa

bilmece Tanrı.

'Güçlü'ye dağlar dümdüz,
'Düide tökezler güçsüz,
Dünya varsıl'a gündüz,
Yoksul'a gece Tanrı!
Rabb iken, yüce adın,
Farkımıza varmadın,

Bunca yıldır sormadın,
Halimiz nice Tanrı!
Biz üvey kullannız,
Elem çölünde yalnız,

Gam yükü taşırken biz,
Yok mu imece Tanrı?
'Çalma' dedin çalmadık,
Haramdan pay almadık,
Sonunda abıl kaldık,
işte böylece Tanrı!

Çünkü yaratan sensin,
Hükmü icra edersin,
Adi'ine aklım ersin,
Ölmeden önce Tanrı!

Tövbe tövbe Yarabbi,
Olduk hükmüne tabi,
LCıtfun,

zulmün müsavi,
Hayat boyunca Tann!
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OSMAN AITİLA
Şair (D. 1922, Afyonkarahisar- Ö. 20 Nisan 1978
Ankara).

Afyon lisesi'ni bitirdi (1946). Bir süre Afyon
Halkevi'nde, 1939'da yerleştiği Ankara'da Ülkü
dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi idaresrnde
çalıştı. Türk Dili dergisinin onaltı yıl sekreterliğini
yaptı. XIII. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilli~i
yaptı. Ardından çeşitli bakanlıklarda müşavirlik

görevinde bulundu. Saz şairleri tarzını benimseyerek yazdığı
şiirleri ile falklor konusundaki
makaleterini Ülkü, Yücel, Ça~ır, Türk Dili, Hisar,
Çağrı gibi dergilerde yayımladı.

ESERLERI :
ŞIIR
: lnaz KôyO Eğitmeni Hasan Koçcık'ın
TürkOsO (1945), Sabahleyin (1950), Gözlerimin
Söylettiği (1975).

ANTOLOJI : Memleket Şiirleri (1950), Türk
Kahramanlık Şiirleri (1967).

INCELEME: Afyon Karahisar TürkOleri (1957).
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ARZUHALd
Arzuhaki aziz dostum,
Boş

mu daktilonda kağ"?
Yaz derdimi, haıf harf cıag",

Baksana ne Ilm olmu§Um!
Şunun

derdi, bunun derdi,

Sabahtan akjama kadar.
Cümlesi kaç para verdi.
Elinde - avucunda ne var?
Seni yazalım ilk önce,
Daha şerit eskimeden.
Sonra seninki bitince,

fo®r ağır söylerim ben:
-Senin gözlerinde dilim.
Bir şeyler sorarsan şayet.
Pul istemez arzuhalim,
Pula. imzaya ne hacet!
Yazık olmaz mı kağıda?
Kağıtlara sığmaz

derdim.

Ben, her iki dünyada da,

Arzuhakilik isterdim.
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GÜN VURUR BENi
Bana kardeş misin, sen.
~ın

ayaz,

yazın

yeşil

otlak

gün vurur beni.

Tohumu bağnna basan bu toprak,
Tohumla birlikte yoğurur beni.
Ba§ımı yasiarım

çiçekli dala.

Seslenmek isterim yanık kavala.
Geceler ba§latır yeni bir yola.
Sabahlar yeniden doğurur beni.
içmeğe değer su, kıranm buzu;
Kalsın ba§kasına öğle
Yaşamayı

uykusu.

meler her doğan kuzu

Hayata, hayata çağırır beni.
GCınü gagasında ta§ır

Bir ini§e

kal'"§ı

ku§um var;

bin yoku§Um var.

Benim "Zaman" adlı

kız

karde§im var

Yün diye, yün diye eğirir beni.
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YOUARA DÜŞTÜM BU SABAH
Tezekle bahar kokulu,
Yollara düştüm bu sabah.
Gözlerim henüz uykulu,

Yollara düştüm bu sabah.
Düş

gördüm, toplanıp kalkbm,
Ağır ağır köyden çıktım.
Yürüdüm, göklere

baktım,

Yollara dü§tüm bu sabah.
Ne çıkınım var, ne torbam,

Ne çanğım var, ne de urbam.
Ne geride anam babam,
Yollara düştüm bu sabah.

Seher vakti kırlar ne hO§,
~larla böcelder sarho~.

Bir ses arkarndan diyor; "Ko§!"
Yollara düştüm bu sabah.
Selam sana toprak ana,

Güne§, güneş selfun sana.
Bilmem bu gidiş ne yana,
Yollara düştüm bu sabah ...

276 1ŞAiR MillEMKiLLERi

ŞİNASİ ÖZDENOGLU
Şair ve yazar ( 29 Ekim 1922, Gümü~hane).

Gümü~hane

Gazipaşa
ilkokulu
(1933),
Ortaokulu (1937),Trabzon lisesi
(1940) , Ankara Üniversite~i Siyasal Bilgiler
Fakültesi (1944) ve Ankara Universitesi Hukuk
Fakültesini bitirdi (1952).
Hadim, Sürmene,
Sorgun ve lüleburgaz Kaymakamilkiarında bulun·
du (1948-54). Bir süre serbest avukatlık yaptı.
1960 yılında Kurucu Meclis üyesi oldu. XIV.
Dönem Ankara Milletvekili olarak Parlamentoda
Gümü~hane

görev yaptı (1969-73).
ilk şiiri 1935'te Gümü~eli Gazetesinde yayınl~ndı.
Sonraki yıllarda ~iir, deneme ve incelemeleri Ulkü,
istanbul, Aile, Şadırvan, Varlık, Yücel, Halkevi,
Türk Dili, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayın
landı. 1956 yılında Macar Rapsodisi adlı şiiri
nedeniyle Hür Macarlar örgütünden onur
madalyası ve beratını aldı.

ESERLERI :
ŞIIR

: Teselli (1943), Anaforda Dönen Adam
{1946), Vatanım Benim (1973), Özgürlük için
Ölmek (1974), Acısıyla Yanmak Türkiye'nin (~iirsel
düzyazı,

1975), Memleketi Sevmek Suçu (1978),

Şairler Böyle Sever (1986), Yasaklar Cehennemi
(1991), Ozgürlük Tek Sevgilim (1992), Sımsıcak

Dostlu~unda Ölümün (1993), Sevdim-Savaştım
(1995), Türkiye Sevdası (1997). Uzak Şiirler

(1997).

INCELEME : Edebiyatımızın Beş Ana Meselesi
(1949).

DENEME :Önce insan Olmak {1981}, Suskunlar
Ülkesi (1988).

OYKO : Seninle Bir Yılba~ı (1989).
ANI :

Anılar

ve Portreler (2000).
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MACAR IW'SODisi
Macar ovalarında ve Tuna kıyısında
Martha'nın gözlerinde ve bütün ~arkılarda
Ve kurşuna dizilen gençlerin avucunda
Barut isine batmı~ bayraklarla beraber
Pe§te sokaklannda, tankiann çiğnediği
Genç yürekler içindeki üç renkli şafak
Sen alınteri, en büyük sevcia ve gözya§ıl
Sen yinninci yüzyılda hukuk kitaplannda
Ve tekmil nutuldarda ismi geçen
insanoğlunun beyninde, namlu arpaağında
Doğacak çocu~umun gelecek nionisinde
Ve güzelim denizierin tuzundaki lezzet
Şakaklarımızda zonklayan kavga
Ve cümle mahkQmların rüyası
Ey hürriyet!
Ve sen, gerçek
Sen, ey kardeş

insanı

yaratamayan insan
beslenen insanoğlu!

kanıyla

Yangın başladı Peşte'de,

karde§im, yangın!
Taze göğüsler üstünde tanklar horada
Sevgilim alevler içinde, sevgilim orada
Tutulmu§ bütün caddeler tutulmuş
Yanına vararnıyorum
Sanırsın anacığım bağazianıyor
Kurtararnıyorum

B yordamıyla, tıkanmı§ sokaklarda
Ey ölümsüz ~arkı, ey merhamet
Seni bulamıyorum!
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Utanıyorum kendimden, petekteki arıdan
Bir başka yıldıza göç etmek istiyorum
Utanıyorum buluttan, kımıldanan topraktan
Dağdaki

kurttan,

kuştan

Aslan yavrusunu emziren ceylfuıdan
insanlığımdan utanıyorum!
Oysa ki insanlığın tekmil antenleri.
P~ üstündedir!
Oysa ki insanlık
Magna Carta'dan bu yana
Nice özgürlük andlaşmasına kanıyla imza koymU§
En yakı§Jklı oğullannı bu yola kurban etmi§
Ve bir zerresi için
Nice can satmıştır.
Utanıyorum kendimden kardeşim
Aynalara bakamıyorum!
Nerde kaldı Çigan havalan, o çılgın kemanlar
Nerde dudak dudağa sevgililer?
Duyuyor musunuz §rur Petöfi'nin sesini?
Duyuyor musunuz tankiann homurtusunda
Macar Rapsodisi'ni?
Biç beni, makineli tüfeklerle biç
Öldüremezsin!
Çıkar şarkılardan ve cümle kitaplardan adımı
Yine de silernezsin!
Ben, hayır ve ~r misali insan kanındayım
1789'da ve Türk ihtiıati'ndeyiml
Bugün bir tomurcukta, yann dara~ndayım
Ben, ne satılacak dava, ne kemik, ne etim
Ben, ölümsüzlüğün elindeki bayrak
Ben hüniyetim!
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EU.ElliN /çiN NOI<IORN
Sen ge<:elerin ortasında bir ada gibi
En son gücümle kıyılanna yaklaştığım
O kutsal sessizliği uzak bir sevda gibi
Bir çoban kulübesinde paylajnğım ...
Yağmur altında dinlediğimiz şarkılar
Gün~li

oynak

havadakiler gamlıydı.

Öptüğüm zaman gözlerin parlak
Okşadığım

zamanlar dumanltydı ...

Nasıl hatırlamam, yapayalnız kalırım

da

Ellerini .. Köpükler kadar beyaz.
Gece söylediğim şarkıdır kaldınmda
Öylesine bir şarkı ki anlatılmaz..
Saçlanndan Mup kör gecelerden,
Beni sabaha çıkaran ellerin.
Gömleğime a§k mısralan işleyen,
Mutlu soframızı kuran ellerin ...
Elierin

ılık çe§meler

misali,
havuzunda güller açbran.
Avuçlanma konduğu zaman perişan
Doğcluğum topraklar kadar sevgili..

Anılann

Dizlerinde o eşsiz günleri geçirdiğim
Ya§anmarnış zevklerin sofrasmdaymış gibi.
Ey kimsesiz zamanıma dökülen musiki
Ey step gecelerinde kalan gençliğim1
Sen, karanlıklar ortasında bir ada gibi
En son gücümle kıyılanna yaklaştığım.
Ölümsüzlüğün çağrısını uzak bir sevda gibi
Ömrümün her noktasında paylaştığım ..
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YALNIZIM
Kanlı meydanlar ortasında yalnızım
Kavgalar ortasında terkedilmiş..

Sokaldar içinde
Yolwsu olmuş
Sokaldar kadar
Yalnızım ..
Çeşmeler

içinde

Şarkısı bitmiş
Çeşmeler

kadar

Yalnızım ..

Yetim çowldar gibi unutulmuşum
Vagonlarda.
Gençliği

sadaka vermişim
lstasyonlarda.
Gönlüm mevsimler peşinde hovarda
Bir at sırtında, ovalarda..
A.rıaağım,

ah anaağım,
isli IAmbalar gibi
Yaşlı gözlerin.
Yalnızım ortasında açrk denizlerin,
Yalnızım ortasında uçuk benizlerin ..
Bütün kadınlar ortasında yalnızım
Acap hangi dilber beni seçecek?
l<albim uçurumlarda açan çiçek
O kadın bu kalbi nerden bilecek?
Kalbirn uçurumlarda açan çiçek
Bu sonsuz yalnızlık nasıl bitecek?
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Yalnızım

bombo§ yuvalar kadar,

Yuvalar içinde.
Kuşunu uçurmU§
Yuvalar kadar

Yalnızım.

Ovalar içinde
Suyunu içiımiş

Ovalar kadar
Yalnızım.
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İBRAHiM SITlU HATİPOGLU
Şair

(D. 1923 Haymana).

Ankara'da Erkek Usesinde ortaokula ba~ladı,
Bursa Erkek Lisesinde tamamladı. lise son sınıfta
tekrar Ankara'ya dönerek Ankara Lisesinden
mezun oldu. Hukuk tahsilini Ankara Üniver·
sitesinde tamamladı. Değişik ilçelerde kaymakam·
Irklarda bulundu. iller idaresi teşkilat şube müdür·
lüğü ve Mülkiye Müfettişlikleri görevinde bulun·
duktansonra XII., XIII. ve XIV. Dönem (1961·
1973) Ankara Milletvekilliği yaptı.
Sanat çalışmalarına genç yaşta başladı. Çeşitli
dergilerde şiirleri yayınlandı. Aile mutluluklarını
dile getiren şiirleri "yaşama sevinci'yle doludur.

ESERLERI :
ŞIIR : Duygularım (1977).

ŞAIR
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KURTUWŞ DESTANI

Çakmak çakmak gözleri, Karta! bakıılanyla
Sa§ımızda Atatürl(tü komutan,
Komutlar verdi Kocatepe'den,
•ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri",
Kurtuluş saVCijına böyle başladık biz,
Bayrak yaptık ba§ımıza biz bu emri,
Kanianmızia bağnmıza yazdık,

Ya istildal ... Ya ölüm ...

Çal dağlarından atbğımız ok, Kocatepeyi a§lı,
Birleştik kadın, kız, kızan,

Kül olan ocaklardan lav lav.
Milli bir güç olduk.
Allah Allah nidalarıyla
Şahlandı yediden yetmişe Türklük;
Yedi düvelle savaştık,
Topları, tüfekleri, gülleleriyle saldıranlan,
imanlı ellerimizle boğduk.
Sakarya'dan söktU~müz düşmanı,
izmir'de bu cennet ülkeden koğduk.
Vatanın ba~nna sapianan
Kanlı hançerleri kırdık.
Tarihe, kanlanmızla emsalsız bir zafer yazdık.
Bir vatan, bir devlet kurduk yeni baştan.
Atam, Atatürküm
Çizdiğin yolda,
Gösterdiğin ülküde.
Dalga dalga, bayrak bayrak birlejtik.
Verdiğin güçle,
Soylu bir millet yarattık
Heryajtan.
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HATAY OA(;wıı
Kann zirvedeyken yağmurun, tipi.
Dumanlı, boralı, ceyl8nlı dağlar;

Bereket ~kısı söylerken yağmur,
Ruhuma bir ejder çöküyor yine,
Her kCı§en garipler yatağı iken,
Yolunda kimsesiz yaslılar a~ar;
Garibe insafı hiç yok bu d1@n,
Yağmuru üstümüze döklıyor yine,
Kaç gündür güne§i göremez olduk,
Bulutlar etrafi sararken dağlar,
Ruhumuz karardı ah gurbet elde,
Yağmuru,

ufkumuzu sardı yine,

Ah anne, bu

hüzünlü dağlar;
kalbim kan ağlar;
Gurbetin bu tenha bomba§ yerinde,
Ruhumuz hep sizi arıyor yine,
Kalbimiz sizleri özlerken anne.

Adını andıkça

dağlar
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NEREDE
Dallarında

bülbüllerin öttü~,
Dağlannda sümbüllerin bittiği,
Çobaniann mor koyunlar güttüğü,
Baba evim, benim köyüm nerede?
Dili başka diyariarda dun.ırum.
iıaretle güç yolumu bulurum,
Gurbet elde ben kahnmdan ölürüm.
Yıkık evim viran bağım nerede?
Anam, babam, karde§lerim orada,
Çağıl, çağıl

sular akar derede,

Hasret yaktı yüreğimi burada,

Yurdum, yuvam,

yavrularım

nerede?
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SÜLEYMAN ARİF EMRE
Şair

(D. 1923, Besni 1 Adıyaman).

Lise tahsilini Ankara Gazı Lisesi'nde tamamladı.
Ankara Hukuk Fakültesinden 1944'de mezun
oldu. Ankara'da ve Adıyaman'da serbest avukatlık
yaptı. XIII. Dônem Adıyaman, XV., XVI., XX. ve
XXI. Dônem istanbul Milletvekilliği yaptı. 1974 ve
1977 yıllarında kurulan koalisyon hükUmetlerinde
Devlet Bakanı olarak görev aldı.
200'e yakın, hece ve aruz vezni ile yazılmış ve
kitap haline getirilmemiş şiiri mevcuttur. Çeşitli
mecmualarda çok azı yayınlandı.

ŞAiR

su
Akarsın

dinmeyen gözya§ım gibi,
Sen de bencileyin hayran mısın su?
Gurbette ağlayan karde§im gibi,
Geceler boyunca giryan mısın su?
Çağlarsın yıllarca aslından

cüdi!,
Kendini caniara kılarsın fedA.
Vasfını gizlemi§ sende §üheda,
Mevlaya her lahza kurban mısın su?
Gülenle gülersin, derdliyle mahzCın,
Yaylada sermestsin, dağlarda mecnOn,
Ne için olmu§Sun sen, böyle meftOn,
A§k ile esiri hicran mısın su?
Süzülür durulur gelirsin vecde,
Bağrı yanıkiara olursun müjde.
Her halin yalvan§, her halin secde,
Ezelden bendei dnan mısın su?
Sendedir ezeli hüsnün hay§li,
dunnadan her dem visiili.
Cezbeye tutulmu§ deıvi§ misiili,
Bütün sıfatiardan üryan mısın su?

Ararsın

Su ile Alemi seyrana girdim,
Ağlayıp bir derdi nihana girdim.
Kendimi mahv edip ummana girdim
Arife Afeti devran mısın su?
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NDAANI ZUH0R
Uyanın başladı

Kur'andaki NUrani zuhur.
iniyer m<l§rıka gökten yine nUr üstüne nUr.
Seherin mahşeri bülbül sesi çılgınl<l§Jyor,
lv;,ıyor gülleri bir bir uyanın nefhai sUr.
zevki cemruın nice kalbierde yanar;
Süzülür bahçelere mest olarak dilberi hCır.

Açılır

Esiyor rahmeti Mevla getiren badı saba,
iniyor Arıı ilahide~ rOhani Huzur.
Geliyor dinleyiniz bir derin &ıengi sema.,
Tütüyor cenneti firdevsi saran penbe buhur.
Doğuyor aıeme, kalkın, yine Islam güne~i.
Ediyor §Anını ila o ceıadetli §UUr..
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KAIBIMDfs/N
Bir noktada sükCıt eden sır gibi,
Saniyede gizlenen asır gibi,
Kalbimdesin,
Kalbimdesin ..

Sevcialan söndürmeyen aah gibi,
ISbıibı kuıatan

sabah gibi

Kalbimdesin,
Kalbimdesin ..
Karanlıkta

dahi gören göz gibi,

Ölsem bile dönmedi~m söz gibi,
Kalbimdesin,

Kalbimdesin ..
Uzaklan yakın eden
Krunatı

hız gibi,

mahv-eden sonsuz gibi,
Kalbimdesin,
Kalbirndesin

Gecelere, gündüzlere

eş

gibi,

Edebiyyen sönmeyen güne§ gibi,

Kalbimdesin,
Kalbirndesin
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FEYZİ HALICI
Şair

( D. 1924, Konya).

ilk, orta, lise tahsilini Konya'da tamamlayıp istanbul Üniversitesinden 1950 yılında Kimya Yüksek
Mühendisi olarak diplama aldı.. Bir süre
Kimyagerlik ve ticaret yaptı, basın hayatına atıldı.
Arkadaşlarıyla
birlikte Konya
Gazeteciler
Cemiyetini (1951), Konya Kültür ve Turizm
Derneğini (1959), Konya Kültür ve Turizm Vakfını
(1977) kurdu. Hillen vakfın başkanıdır.
On bin yıllık kutsal belde Konya'nın sahip bulunduğu tarih- kültür-sanat varlığını kültür- turizmi
esprisi içinde ve ''Yaşayan Konya• imajını yansıta
cak şekilde bütün dünyaya değişik faaliyetlerle
sunmaktadır.
Çınaraltı dergisinde sanat hayatına atıldı. Değişik
dergilerde, gazetelerde şiirleri, yazılan yayınlandı.
1957 yılında Konya'da aylık kültür-sanat-turizm ve
falklor dergisi Çağrı'yı yayınlamaya başladı. Kültür
ve Turizm Bakanlığının yedi yıl süreyle Çağdaş
Türk Kültür Eserleri Yayın Kurulu Üyeliği ile Milli
Kültür Dergisinin Yazı Kurulu Üyeliğini yaptı.

Şiir,

Antoloji, Güldeste, Gezi, Araştı ıma, Falklor ve
Halk Edebiyatıyla, Kongre ve Seminerlerle ilgili
altmış beş eseri yayınlandı. Kültür Bakanlığınca
1980 yılında Dünya şairlerinin katıldıklan Struga
Şiir Şölenlerine TOrkiye'yi temsilen gönderildi.
Şiirleri ders kitaplarında, antolojilerde yayınlandı.
Şiirleri dünyanın sayılı dillerine tercüme edildi.
Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu Türk
Kooperatifçilik Kurumunun 1979-1981 yıllan
arasında
genel başkanlığını, Türkiye- Pakistan
Kültür ve Dostluk cemiyetinin genel başkanlığını
yaptı. XIV. ve >N. Dönem Konya Milletvekilliği
yaptı (1968-77). londra Rumi komitesi üyesidir.
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı onur üyesidir.
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Basın şeref kartı hamifidir. Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)'ın
kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim
Kurulu üyesidir.

ESERLERI :
ŞIIR

: Bir Aşkın Şiineri (1947), Masmavi (1952), istanbul Caddesi (1956), Günaydın (1960), Dinle Neyden
(1960}, Gecenin Bir Yerinde iki Ceylan (1966),
Selçukya'da Aşk (1967), Mesnevi ikinci Bin Seyit
(1982),Yaşama Sevinci (1983), Feyzi Halıcı'nın italyanca
Şiirleri (çev. Anna Masala, 1987), Mevlana Mesnevi
1. Cilt (1992), Yayiaya Bir Gelin Geldi (Aşık Fezai mahlası
ile, 1998), Selçukya Güzellernesi (mensur şiir, 1987),
Dörtlerneler 1(1993), Dörtlerneler ll (1995), Seçme Şiirler
(2000), Dörtlerneler (bütün dörtlemeler, 1997).
ÇEVIRI : Doğuda Taliıcılık (F. Ungerden çev.).
ARAŞTIRMA-

DERLEME : Pera Palas (1952), Çağrı'da
Yeniler (2 cilt. 1962-63), Uluslararası Folklor ve Halk
Edebiyatı Semineri Bildirileri (1976), Geleneksel Türk
Sporları Semineri Bildirileri (1976), Türkiye Turizmi ve
KültOrO üzerine Düşünceler (1977), Saz Şairlerinin Diliyle
Atatürk (1981), Aşık Şem'i Hayatı, Eserleri (1982}, Türk
Halk Edebiyatı ve Folldoründe Yeni Görüşler ı- ll (1985),
Mevlana (Türkçe- ingilizce, 1986), Mevlana Celalettin
Hayatı, Düşünceleri ve Eserleri (1986), Geleneksel Türk
Yemekleri ve Beslenme (ts.), Milletlerarası 1. Yemek
Kongresi (1988), 2. Milletlerarası Yemek Kongresi {1989),
Yabancı Yemek Uzmanlarınca Türk Mutfağı (1 988), Halk
Şairlerinin Diliyle Yemek. Destanları (1990), Ali Eşref
Dede'nin Yemek Risalesi (1993), Nasreddin Hoca
Fıkralannın Şerhi (1994), Mevlevi Şairi Burhan (1994),
Hünkar Hacı Bektaş Veli'den Özdeyişler (1995), 4.
Milletlerarası Yemek Kongresi (1996), Bir Şiirin Hikayesi
(1996), 5. Milletlerarası Yemek Kongresi (1999), Bir Şiirin
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HikAyesi ll (1999), Folk.lor Halk.
Bildirileri (2000).

Edebiyatı

Kongresi

GEZI : Struga Şiir Akşamları (1982),

GOLDESTE : Bizim Şairler (1952), istanbul ve Fetih
Şiirleri

Antolojisi (1953), Türk. Sanat Musikisi Beste ve
Saz Eserleri (1977), Mevlana, Yunus Emre, Nasrettin
Hoca, Karamanoğlu Mehmet ve Türk Dili (1977),
Mevlana ve Yaşama Sevinci (1978), Konya (1984), Saz
Şairlerinin Diliyle Atatürk (1981 ), Mevlana Sevgisi
(1981 ), Aşıklar Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri
(1992), Rubailer, Mevlana Celalettin (1986), Parlamenter
Şairler (1 990), Mevlana Güldestesi 16 Kitap (1961- 76),
Şiirden Besteye (G.Samanoğlu, I.Parlatır ile, 1994),
TBMM 75.Yıl Ulusal Egemenlik Destanı Yarışması (1995),
Pera Patas ve Hasan Süzer (1995), Pera Patas Gönül
Sohbetleri GOidestesi (A.Özdemir ile, 1996), Ankara
Gönül Sohbetleri GOidestesi ( A. Satoğlu, H. Yurdabak
ile, 1996), Pera Palas Gönül Sohbetleri tt (A.Özdemir ile,
1998), Ankara Gönül Sohbetleri ll (A. Sat~lu, H.
Yurdabak ile, 1998), Gönül Sohbetteri Güldestesi ltı
(A.Satoğlu, H. Yurdabak ile, 1998), Perapatas Gönül
Sohbetleri lll (A. Özdemir ile, 1999), Konya Şiirleri
(1999), Gönül Sohbetleri IV (A.Satoğlu, H.Yurdabak ile,
2000), Mevlana Güldestesi (Bahar Gökfiliz ile, 2000),
Şehir Şiirleri Güldestesi (B.Gökfitiz ile, 2000}, Pera Palas
Gönül Sohbetleri IV (A.Özdemir, C. Aslangül ile, 2000).
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BENI
Ettiler dost nazannda
Esir; göze, kaşa beni!

Sorgusuz can pazannda
Yazdılar en başa beni!..
Ba§ım

yüce

arşa-değin,

Gücünüz yeterse eğin1
Meyil vermiş bellemeyin

Aa

pi§f11~

il§a beni!

EfkAnm zor gelir dile,
Sözüm, sohbetim merd ile.
Nice onulmaz derd ile
Koydunuz baj başa beni!.

Vursa ateş çam dalına,
Demir döner at nalına.
Kızgın

haset mangalına

Yapmayınız

11'\a§a beni!.

Yok bu işte sayım-suyum,
Gönüke olmalı uyum.
Ben toprağın tohumuyum,

Ekmeyiniz taşa beni!.
Kimler düşüme girdiler,
Dal misali devirdiler.
Gam yüküydüm çevirdiler!
Gözden akan yaşa beni ..
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Bir bilsen ey sevgili bize neyi öğrettiler,
M§.na burcunda şavkıyan her şeyi öğrettiler.
Terkedip hüznü bir nice yorgun sokaklarda
Cümle efi<Ara b~ verip gülmeyi öğrettiler.
Yok-olma1dan var-olmaya giden ahın yolu
~kın mel;llini derince bilmeyi öğrettiler.
Atiatıp

dar kapısından dünya telil§ının,
Ölmeden önce çok şükür ölmeyi öğrettiler.

En güzel vuslatın uğrunca dü§meye bir bir
fl..!jk sofrasında kadehsiz meyi öğrettiler.
Ne saz, ne söz edip güzelliği paramparça,
TennOrelerce çağlayan ney'i öğrettiler.
Bir sım gül yapıp ta karanfil dudaldara
Her gerçeği tekbirce bölmeyi öğrettiler.
En tatlı düşleri kim erguvan aynalardan
Eliften parmaklada silmeyi öğrettiler.
Çoğalmaktansa

günah burcuna tekmil-kanat
Başak misali hep eğilmeyi öğrettiler.
Koşmak

kolay değil ey sevgili bu yollarda
Gönül katınca sevmeyi, sevitmeyi öğrettiler..
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~KYA G0ZE11EMESI
Nice ba§örtülü zamanlardasın,
Minyatürlerde mi kaldı gözlerin?
Ay çiçeklerini hatırlatıyor;
ilk-yazlan müjdeliyen sözlerin ..

Durmak bir sevgiye, günaydın gibi,
Bir çağrıyı yola vurmak seninle ..
Bak neler söylüyor kahve fallan,
Yum da gözlerini, öylece dinle! ..
Zamanı

seninle bölüşmek güzel,
Şiirlerin burcunda sımsıcaksın.
Süresiz ve sonsuz aynalar boyu,
Stnırsız bir a§kı ya§ayacaksın ..

A§k bu, nefes gibi alıp verilen,
Seveni yücelten en kutsal çaba.
Yalnızlı~nla büyürken geceler,
Selçukya'yı özler misin acaba?
Denize açılan pencerelere,
Vuran tatlı düş mG, bir avuç gam
Seninle birlikte raiayacağız
Ağustos'lu özlemleri tamam mı?

mı?

Dursun takvimlerde sevginin yaşa,
Bir duygu seli bu, sevecen, yalım.
Gözyüzünde bembeyaz tennCıreler,
Bir vuslata birlikte b~ koyalım ..
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EU.ERiME KAR YAGIYoR
Yalınca

bir dağ- baıında
Ellerime kar yağıyor..
Yazın yaz, kı§ın kı§ tannm,
Bu ne mayalanı§, tannm;
En güzele, en korkunca,
Teselliler sonu, bunca,
Gök-yüzünde unuttuğum
Ellerime kar yağıyor.

Bu, yapraktan ince can'lar;
Bu kubbe kubbe ezanlar:
Bu dualar, rahmet rahmet,
A§k, ı§ıtan can-evimi,
Bu ba§lan~ç. bu nihayet,
Bu gördüğüm dli§: benim mi?
Nice dilleıin tela§ı?
Tekmil bir geceye kar§ı
Alev alev gözlerimden
Ellerime kar yağıyor..

i§te, ard-arda
Gaynca beklemek olmaz.
Açın, perdeleri bOtün,
Adımlar

Mavi mavi aynalarda
Uyanmak üzre, doğan gün.
Kulu kurban olduğum
Mutluca toprakta tohum,

Çiçek, niyazlar içinde,
Dal'ın tUrküsO bembeyaz.
Serpil serpil duyuyorum,
Bardaktan ~ırcasrna,
Koprm.l§ takvimlere inat,
Duygu duygu kanat kanat
Ellerime kar yağryor ...
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Bu deniz boyu dalgalar,

Bu müslüman dakikalar;
Her nefes alı§-veıi§te
Duyduğum, bu gerçek i§te!
Mu§tular içinde sazım,
Bu mu benim alın-yazım?
Dostlar gönnüyor musunuz?
Çağrılar içinde, sonsuz,
Hep zamaniann dı§ında,
Yalınca

bir dağ-ba§ında
Ellerine kar yai\Jyor..
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KEMAL OR
Şair (D. 1924 Akjehir-

Ö. 22 Ekim 1987, Ankara).

Balıkesir lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakllltesı Türk Dıli ve
Edebiyatı Bölllmünü bitirdi. Fransa'da staj yaptı.
Çeşitli liselerde, Konya Eğitim Enstitllsü, Ankara
Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yaptı. Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınlar Genel MUdüriLlğU'nde
bulundu. XVII • Dönem
Konya Milletvekilliği
yaptı (1983). Bu dOnemde Milli Eğitim ve Kültür
Komisyonu'nun Başkanlığını yaptı. Konya
Milletvekili iken Ankara'da vefat etti.

ESERLERI :
ŞiiR :Yaz Yağmuru (1966).

INCElEME : Okullar Şiir Antolojisi (1963),
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OşOMOşsON
Üşümü§sün uzat ellerini,

Yakar, yakar avuçlanmr sevda.
Ellerim, §efkat dolu ellerim,
Seni görür rüyalarında.
Sert rüzgarlar esince dağlardan,

l<anatlanm senin için gerilir.
Sokul böğrüme iyice sokul,

Duy içini sanveren
Nasıl yüreğimden

Varsın

Sen

srcaklığım.

gelir.

k:udursun dı§arıda fırtına,

kollarımda

emniyettesin.

A§ka dair §iirler okurum sana,
Kulağının dibinde bin bir gece.
Kimin için yazdığımı bilirsin.

Ve sıcak nefesim ensene değince,
iliklerine kadar ürperirsin.
Ü§ümüşsün uzat ellerini,

Ellerime güvenebilirsin.
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ÇOCUK
Ben çocuktum,

Pembe bir dÜjtÜ !<!inat,
Ve tatlı bir gülü§lü hayat
Ben çocuktum;
Uzak iklimlerden,
Yük yük bahar getirirdi develer,
Ve dallarda asılırdı altın meyveler.
Ben çocuktum;
Mavi göklerde,

Pamuk bulutlar toplardı,
Gagalan~a kujlar.
Ve bir şeyler fısıldardı,
Mutluluktan sarho§ çiçeklerin,
Kula~ına

rüzgar.

Ben çocuktum;
Gelinlik urbalarıyla kelebekler,
Tannya doğn.ı,
Kanatlannda uçururlardı hayallerimi.
Ye ben diz çökerek
Kaldırırdım göklere ellerimi ...
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GÖZLERiMDEN OKJJ
Gözlerime bak derin gözlerime,
Hikayemi gözlerimden okul
Susuz topraldardan geliyorum.
Bulutların

özlemini gözlerimden oku!

Bir yer var sızlar ince ince,
Ömrümün orta yerinde.
Dudaklarım

sana bir ~ey söylemez.

HUyemi gözlerimden oku!
Dağlar var yolların

ötesinde,

Yollar var dağların ötesinde.
Denizler var büyük denizler,
Şu ufu~ann,
Şu

ufuldann ötesinde.

Durmadan beni çağınr.
Yüce dağlann,
Ulu yollann,
Büyük. denizierin öz/emini,
Gözlerimden oku!
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KENAN MÜMTAZ AKlŞlK
Şair

ve yazar (D. 1925, Ahlat 1 Bitlis).

Orta

öğrenimini

Tarsus ve

Diyarbakır'da,

yüksek

öğrenimini 1947'de istanbul Hukuk Fakültesinde
tamamladı.

Bucak (1952) ve Erciş'te (1953-56) Cumhuriyet
Savcılığı, Bitlis (1957-69) ve Ankara'da (1 974-90)
avukatlık yaptı. XIV. D6nem Bitlis Milletvekili olarak (1969-73) Parlamentoda bulundu. 1990
yılından beri Islam dünyasının geri kalmışlık
nedenleri Uzerine araştırmalar yapıyor. Edebiyatçı
lar Dem~i üyesidir.

ESERLERI :
şiiR: Karınca Yeniği (1991), Zaman Gibi {1993),
GUneşe Taşındık (1994), Zaman Satılırsa (1999),
Yok (1999), islam Dünyasında Beyin Verimsizliği
(1999), SOrgUn Gözler (1999), Yanlış insan
(2001), Zaman ÇôkOyor (2003), Serçe GOlgeleri

(2004).
ARAŞTIRMA :isl~m Dünyasında Beyin Verimsizliği

(1999).

Ahlaflı

Taceddiniler (2002).
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BIR GON KI HER ŞEYI BiziM
Tük.enişidir günün akşam

Önünde gözlerimizin
içinde güneş
Kocaman

yıldız

Kayan feneri gemilerin
Ateş sansı

zemin renkiE:_re

Yüksek pencerelerde

Delik de§ik gökyüzü vitıin
Mavisi süzme

Bir gün ölür ancak
Güzel bu kadar

Gider elden
Ve batar için için
Her şeyi bizim

Ömrümüz diyip de
Çığlık çığlığa
Kurtaramadığımız
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BULUŞMAK SAKSilARDA

Kapamak için

ku~

Hızla öleceğiz

.Asılı

gözlerimiz
Ulaıtıw

yerlerde
Kan§ımnda anıların

Mutluluklarda menek§elerde
Kıyı

bucak

Sürekli koklarken
Havasını yaşamın

Ne kadar kinlensek de ölüme
Anibal

ettiğine

sonumuzu

Kimimizi Kleopatra
Çiçek çiçek dağlarda
Yaprak yaprak saksılarda
Buluıacağız.

Ve

kavuıacağız özgürl~müze

Bir işe yaranıasa da.
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Kenarlan yanan bir bulut
Şiirli

tablo olmU§
Dağlannda

ufkunda

Yapl§mı§ güneşin batı§:ına
Yağmurunu sağıyor

Ya;ama bakıyerum ~yısından
Yoğun

mu yoğun gözlerim

KopmU§ insanlar
Birbirinden kalabalarda

içten içe eriyip
Başımıza

Koyulajan güzelliklerde
dökülüyor

Bilinçaltında

Dl§larken sevmeyi ortam
ilkel diliyle doğanın
Sürüklüyor insanlığımızı
Aklın yadsıdığı

Kimselerin

aldırmadığı

Sevimsiz yanlanmıza
Yedikçe birbirimizi
Zaman çöküyor

306 1ŞAIR MillETVEKILLERI

BÜLENT ECEViT
Şair ve devlet adamı (D.28 Mayıs 1925, istanbul).

Eski Kastamonu Milletvekili Prof.Dr.Fahri Ecevit'in
ve ressam Nazlı Ecevit'in oğludur. ilk öğrenimini
Ankara'da, orta öğrenimini de Erkek lisesi ve
Robert Kolej'de yaptı. Ankara'da Dil ve TarihCoğrafya FakUitesinin ingilizce bölümüne bir süre
devam etti. londra Türk Büyükelçiliği'ne Basın
Ataşe Katibi olarak atandı. 1949 yılında da ataşe
yardımcısı oldu. Dônüşünde "Ulus• Gazetesinde
günlük fıkralar yazdı (1950-1956). "Milliyet'
Gazetesi ile "Forum' dergisinde çalı~ı. Rockteller
borsundan yararlanarak Amerika'ya gitti. Harvard
Üniversitesinde sosyal psikoloji Orta- doğu ve
Osman h tarihleri Uzerinde incelemeler yaptı. 1957
yılında Ankara'dan Milletvekili seçildi. Avrupa
Konseyi Üyesi oldu (1958-1959). 27 Mayıs
ihtilalinden sonra kurulan Kurucu Meclis'e girdi.
1961 yılında CHP'den milletvekili seçildi. Çalışma
Bakanı oldu. Daha sonra CHP Genel Sekreteri ve
CHP Genel Başkanlıklarında bulundu. 1980 yılı
öncesi bir süre Başbakan olarak görev yaptı. 12
EylUl Askeri mudahalesinden bir süre sonra DSP'yi
kurdu ve Genel Başkanlık görevini yürüttü.
XL ve XIJ. Dönem Ankara, XIII., XIV., XV., XVI. ve
XIX. Dönem Zonguldak. XX. ve XXI. Dönem
istanbul Milletvekili olarak TBMM'de bulunan
Ecevit XXI. Dönemde de Başbakanlık yaptı.
Bülent Ecevit'in ilk şiirleri "Hep Bu Topraktan• dergisinde çıktı. Sonra "Varlık', 'Seçilmiş Hikıllyeler",
"Forum', "Ufuklar'' dergilerinde şiirler yayınladı.
londra'da iken Bengalce ve Sanskritçe öğrendi.
Şiirlerinde insanı,
ilişkilerini

duyarlılıkla işledi.

daima

insan sevgisini, toplumla insan
başarılı ve ölçülü bir
Politika dünyasında sanatçı yanı

derinliğine,

ağır bastı.

ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

1 307

ESERLERI :
şiiR : Şiirler (1976), lşığı Tajlan Oydum (Almancaya çev. Yüksel

Pazarkaya , 1978), Bir

Şeyler

Olacak Yarın (2005).

POLITIKA : Ortanın Solu (1966), Bu Düzen Değişmelidir (1968),
Atatürk ve Devrimcilik (1970), Kurultaylar ve Sonrası (1972),
Demokratik Sol ve Hükümet Bunalımı (1974), Demokratik Solda
Temel Kavramlar ve Sorunlar (1975), Dış Politika (1975), DünyaTürkiye- Milliyetçilik (1975), Toplum-Siyaset-Yönetim (1975), işçi Köylü Elele (1976), Türkiye 1 1965-1975 (1976) Umut Yılı: 1977
(1977), Perdeyi Kaldırıyorum (1972).
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YARIN

Bir şeyler olacak yann
dUIU§Undan belli
kırdaki

atiann

bulutlann kO§U§Undan belli
kazı§ından

köstebeklerin toprağı

karıncalann tel§şından

belli

bir §eyler olacak yann
belki bir tomurcuk
bel~

bir $an düıen yaprağı

bel~

de bir çocuk

pek o kadar göremesek de uzağı
kuılann

UÇU§undan belli

bir §eyler olacak yann
öbür günden önemsiz
bugünden önemli
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YASA
Elm~arda d~

izi
senindir bu di§lem
yapıldı hanene
gereken i§lem
Melekler de tanık
suçlusun
i§bu yasa hükmünce
sen bir insanoğlusun
insanoğlu.

MADDEBiR
dünyaya gelmelidir

MADDE iKi
sevmeli sevilmeli
dünyayı cennetin
kendisi bilmelidir
MADDE ÜÇ
ra§ama sevgisinin
kökleri gönlünde
insanoğlu günün birinde
ölrnelidir
dönmelidir dudaklanna
buruk bir elmanın tadı

(DÖRDÜNCÜ MADDE OKUNAMADI)
iıbu yasayı
kim yürütür bilinmez
bilinmeyen ellere
karşı gelinmez

1309
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SORUDAN ÖNCESI
insan insana yapayalnız
o çağda canlı idi dünyamız
canlıydı balıkçıya salık veren rüzgar
canlıydı suçluya gürlüyen bulutlar
canlıydı yağmur, canlıydı toprak
yağmurdan toprağın doğurduğu yaprak
yaprağı hayvana,
hayvanı insana
değildik

insanı toprağa

karan

doğa

canlıydı güne~, canlıydı
canlıydı

ay, canlıydı yıldız
o çağda dünyamız

sorularla dağılmamı§tı
daha dünyanın büyüsü
gün batınca bir kara perde inerdi göğe
evrenin denklemi ışıklarta yazılırdı
yansırdı yakamozlarla karanlık denize
anlamasak da yaşardık yaşamın gizini
sormazdık soramazdık

sorulanla soran aynlmamı§tı çünkü
yalnız değildik

bizimleydi tannlar
bırakırdık ellerine kendimizi
tannlar çarpardı tannlar koliardı
tannlar doyururdu uyuturdu bizi
tannların bahçesinde güne~ açarken
gün doğardı dünyamıza yeniden
mutluyduk uyuyan dostlar gibi dünyayla
sorusuz ya§ayanlar gibi mutlu

ŞAiR MiLLETVEKiLLERi 1 311

GÖZLER
Efendimiz dinlen artık, yorgunuz yorgun,
Duyalım birazda rlızgann parmaklarını
Ü~~üörten§udurgun
Şu kurıun gibi ağır kapa~arda.
Dinlen artık karde§, gün ağanyer bak dı§arda
Soldukça soluyor san l§ık
Eridikçe eriyor mum.
Salıver

bizi, dı§anda en tatlı renkler,
Yosun ye§ili, çiçek renkleri,
Ağaon altı serinlik.
Salıver

Akıp

bizi, tükeniriz yoksa

duran tekdüzeliğinde

Kara kuru

baskılann

Ak kağıt üzerinde.
Salıver

bizi, biri var ki
Bir gülll§ünün verdiğini vermez sana
Yıllanmı§ bilgisi tüm okuduklarının
Ona bakalım ona.
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ÇETİNALTAN
Şair, yazar (D. 22 Haziran 1926, istanbul).

Galatasaray Usesi ( 1949), Ankara Üniversite
Hukuk Fakültesi mezunu. ~rencilik. yıllarında
ba~ladığı gazeteciliğini avukatlık stajını yaptıktan

sonra da sürdürdü. Ulus (1947), Halk (1951), Tan,
Yeni Gazete (1956-57), Akşam (1958-60, 196571), Milliyet (1960-65, t979). Politika, tekrar
Milliyet (1979), Güne;, Hürriyet (1988), Sabah
(1992) gazetelerinde günlük fıkra yazdı. XIII.
Dönem istanbul Milletvekilliği yaptı. Yazılarından
dolayı bir çok kez yargılandı. 12 Mart döneminde
hüküm
giydi,
rahatsızlığı
nedeniyle
Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Hapis sonrası yazılarında liberal görüşleri savundu.
Edebiyata şiirle başlayan Altan, sonra roman ve
oyun yazarlığına yöneldi. Şiirleri Çınaraltı (1 94344), Istanbul (1943-46), Kaynak (1948-491 dergilerinde çıktı. Roman ve oyunlarında toplumsal
d~işmeye ayak uyduramayan aile ve bireylerin
bocalayışlannı ele aldı. Büyük Gözaltı adlı kitabı ile
1973 Orhan Kemal Roman Ödülü'nü Bir Yumak
insan ile 1978 Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü'nü
kazandı. Çeşitli dillerde çevirileri yayımlanan Bir
Avuç Gökyüzü adlı romanı, Ümit Elçi'nin yönetmenliğinde sinemaya aktanldı.

ESERLERI :
ŞIIR :Üçüncü Mevki (1946).

ROMAN : Büyük
Gökyüzü ( 1974),
(1978).

Gözaltı

Vis~

(1972), Bir Avuç
(1975), Küçük Bahçe

OYUNLARI : Çemberler (1964), Mor Defter
(1965), Suçlular (1965), Dilekçe ve Tahtirevalli
(1966), Beybaba (1960), Yedind Köpek (1964),
Komisyon (1969), lshkçı (1977).
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FlKRA VE DENEME : Taş (1964). Sömürücüler Savaşı (1965).
Atatürk'ün Sosyal Görüşleri (1965), Çimento Karaborsasının içyüzü
(1966), Hükümet Kapitalist Bir Hükümettir (1966), Bomova Savcısı
lütfen Dinleyin (1966), Onlar Uyanırken (1967), Geçip Giderken
(1968), Kopuk Kopuk (1970), Suçlanan Yazılar (1970), Kahrolsun
Komünizm Diye Diye (1976), Nar Çekirdekleri (1976), Zumada
Pe~rev Olmaz (mizah yazılan, 1978), Gölgelerin Gölgesi (1981),
Şeytan Aynaları (1982), 2027 Yılının Anılan (1985), Seçmeler
(1992), Sobe (1999), Kral Öldü Yaıasın Kral (1999).
iNCELEME

: idam Edilen 44 Vezir-i Azarnın Dramı (1991),

Öldürülmüş Şehzadeler ve Devriimiş Padişahlar (1991), Kullar ve

Sultanlar (2000).
HIKAYE : Rıza Bey'in Polisiye Öyküleri (1985), Kalem Bahçelerinden
Yedi Hayat (1997).

ANI :Ben Milletvekili iken (1971), BirYumak insan (1977).
GEZI NonARI :Bir Uçtan Bir Uca (1965; Al işte istanbul eklenerek
2. bas. 1970).

ÇOCUK KITABI : Alfabe (1997).
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Beyaz bulutlara §öyle uzansam;
Ve ruhum karl§Sa müphem bir sese ...
Eğilse

üstüme mehtap bu akjam,

Mı§ıl mı§ll

uyu, hep uyu dese.

Uyusarn; ve bana görünse annem,
Hain

Dalila'mı

Dağılsa

affedebilsem,

gönlümden bu sonsuz elem;

Uyusam, nerdeyim bilmeden kimse.

l§ıklar

içinde periler gülsün,

Müjdeler fislasın sesi Venüs'ün,

Kutsal aremlerden renkler dökülsün;
Ve uykum bitmese, hiç hiç bitmese.
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BiR /srANBUL AJ(ŞAMJ
Gü11e§, minarelerin batarken arkasında,
Parmakları ardından

gülen deve benziyor.

Sarayfar tutu§uyor Üsküdar yakasında
Ve §U giden yelkenli bir aleve benziyor.
Yavaş yavaş

ürperen mor hareli sulara

Bir avuç ate§ gibi serpilen kırmızıhk ...
Ta ufukta kaybolan

kın§lksız

Marmara;

Ve bu dekor içinde birkaç ne§eli
Geçmişte

çığlık.

bir akşamı dü§ündüm uzun uzun,
es~ muhlejem

tablo:
Seyretsem saf gözlerle hülyasını ruhumun.
Canlansa, tekrar dedim,

Periıan saçlar~ görünse ~ımda

o.
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KADlN - EIIJ(fJ(
Yüzüne bir kristal gölgesi vurmuş gibi.
l~ıklann iç içe titrediği bakr~lar...
Zamanı canevinden vurup durdurmu§ gibi.
Artık ondan ibaret, baharlar, yaziar, ~~ar ...
Ne güne§in düzeni, ne evrenin bo§lu~.
Ne çiçekler açarken, ne deniz kıpırdarken.
Ne gökte uçan böcek, ne havuzdaki kuğu,
Aynı anlam içinde değil artık o varken.
iskeleler, duraklar; alanlar, istasyonlar,
Kapılar, pencereler, hepsi beklemek için.
Göründü görOnmedi; çeyrek var; be§ dakka var...
Onca çekilen çile, "Oh geldi" demek için.
Kaldınm

geçilirken kızı belinden tutma,
"Seni çok seviyorum", "Ben de seni aslında ... n
Yan bakı§la süzeni, sert bakr§la korkutma•..
Parklarda do~malar, öpüşmeler faslında ...
Sen beni anlamadın, ~Peklla, ya sen beni?"
"ilk kez kınk:hm sana ... • "Affet rica ederim ... "
Zorla öpmeye kalkmak, elleriyle iteni,
Bir kaç damla gözya§ı ... •Yapma canım ciğerimi .."
Gizlice ni§anlansak çok mu krzarlar evden?
"Babamın haberi yok. Surat asıyor annem."
"Sen bana kaç istersen, evlenelim tezelden!•
"Delirdin mi ayol, ben öyle şey beceremem ... •
Baba çaresiz kalmış, annenin dırdınna.
Hala araya girer, dayı da ister kızı.
Zaten çoktan mercimek verilmi§tir iinna.
Muratlanna erer iki gönül hırsızı.
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Oğlan

1317

az kazanıyor, ucuza ev bulmalı.

Ni§an uzun sünnesin, nikah çabuk kıyılsın.
Yatak <XIası bizden, hem ceviz kaplamalı.
Düğün sadece olsun, ama herkes bayılsın.
Duvaklı

beyaz giysi, kalp biçimi şekerler;
"Ben kabul ettim, evet ... " uaen, ben de ... Ben de ...
Evet ... •
Kutlamalar alla§lar; imzalanan defterler,
Yığın yığın davetli, çiçekler sepet sepet ...
Kanmsın, bir tanemsin, "Kocamsın, hayatımsın."
"Çok mutluyuz de~il mi, hiç bitmesin bu masal ... "
"aalımsın, kaymağımsın, §ekerimsin, tadımsın ... "
"Evlili~imiz e~iz, evlifiğimiz kutsal. .. "

"Hiç bekleme bu gece, geeikebilirim ben!"
•au kaçıncı gecikme, ne oldu kuzum sana?"
"Müdürün daveti var; boşuna çok üzülmen,•
Damat yalanı basar, gelin girer kapana.
Bir gün geç, iij gün geç, üç gün geç, onbeş gün geç...
"Vamıaz olsaydım keşke, gençliğim yandı
"Şu

evin haline bak. Evlilik mii?

gitti."

~r geç!.."

"Para al, para getir, ya§ai'Tla zevkim bitti .. "
"Belanı versin Allah, namussuz rezil herif... •
•çok söylenme yırtanm senin $nı §imdi ... •
Haftada birkaç defa bıkkınca "malUm" keyif.. .
Nerede o eski sözler, o sevişenler lcimdi?

•au kadından çektiğim yetti artık, yetti be!.."
•Bas git ulan sızlanma., nerden aldım seni ah!.."
Ev değil mumu sönmü§ küf kokulu bir türbe ...
Kan~ koca inlerler, "Evlilikten illallahl.."
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NECDET EVLİYAGİL
Şair (D. 1926, istanbul- Ö.3 Nisan 1992, AnKara).

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1950)
mezunu. Yeni Sabah, Dünya, Cumhuriyet
gazetelerinde çalıştı. Ankara'da Ajans Türk
Basımevi'ni
kurdu.
XV. Dönem Ankara
Milletvekilliği yaptı

(1973).

1980- 84 yılları arasında TV'de "Şiir Dünyası~ prove sundu. Şiirlerinde; aşk insan
ve memleket sevgisini tema olarak işledi.
gramını hazırladı

ESERLERI :
ŞIIR

: Eski Yalı (1956), Duyabildiğine (1960),
(1972), Altınkum Vapuru (1975), Düş ve

Yaşantı

Gerçek (1978),
istanbul Düşü (şiirlerinden
seçmeler, 1982), istanbul Bulutu (1987).
OYUN : Çocukların Görkemli Düşü ve Acı Gülüşü

(1979),
INCELEME : Edebi Mektepler, Edebi Cereyanlar

(1949),

Anlamsız Şiir

TANmM
(1987).

: Edebf

(1961).

Konuşmalar

(1958), Çankaya

:Aşk için Söylenenler (1948), Divan
Seçmeler (1958), Türk Şiiri Antolojisi
(1958), Ajans-Türk Şiir Antolojisi (B. K. Çağlar'la

ANTOLOJI
Şiirinden

birlikte, 1959).
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SONBAHAR D0ş0
Yol boyunca anılarla mı kalmak istiyorsun?
Sonbaharda dökülen yapraldarla olmahsın.
Qünü mü, bugünü mü, yannı mı ~ıyorsun?
Kuru yaprakların hışırtısıyla dolmalısın ...
Güz dlı§üncesi, ölüme yakla§tırdığı için midir
Nedir, en güzellerini hatırlatır geçmiş yıllann.
Düşlenen o canım eski anılar senin midir
Değil midir; oysa çıni-çıplak kalır avuçların ...
Gökyüzünü kucaklayan çınar dalları gibi,
Niçin yalnızlığa gidersin koşar adımlarla?
Hyde Park'da sıçrayan sararmış yapraldar şimdi,
Öpüşüyor mudur Boğaziçi'ndeki mavi kaldınmlarla?
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HUZUR VE HOZON
Yağmurun

Bereketinde huzur.
Bulutuncia hüzün ...
Yaprağın
Dalında huzur,
Dökülü§iinde hüzün ...

Günlerin
Sabahında

huzur,
Gecesinde hüzün ...

Mevsimlerin
Baharında huzur,
~ında hüzün ...
Sevgilinin
Geli~nde huzur;
Gidi§inde hüzün .•.
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DUYABILDiGINE
Ku§un
Kanadında

arzu

Alabildiğine .•.

Tohumun
Toprağırıda sızı
Derinliğine ...

Denizin
Mavisinde davet
Görebildiğine ...
Gôzya§lnın

içinde keder-sevinç
Duyabildi~e

Insanın
t\lnında yazı
Çôzebildiğine ...
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ALİ NAİLİ ERDEM
Şair ve yazar (0.17
izmir).

Şubat

1927,

Kemalpaşa/

Kemalpaşa ilkokulu (1940), Tilkilik Ortaokulu
(1943), izmir lnönü lisesi (1946) ve Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1951) mezunu. Bir
süre serbest avukat (1954-61) olarak çalıştıktan
sonra politikaya atıldı. XII., XIII., XIV, XY. ve 'XYI.
Dönem izmir Milletvekili olarak Parlamentoda
görev yaptı. AP Meclis Grup Başkanvekili (196264), Sanayi Bakanı (1964), Çalışma Bakanı
(1965), Başbakan Yardımcısı (1973), yeniden
Çalışma Bakanı (19731. Milli Eğitim Bakanı (197578) oldu. Sosyal ve siyasal konularda yazdığı
makaleleri 1952'den itibaren Ege Ekspres (izmir),
Tercüman (1967-89), Türlç Edebiyatı, Töre,
Kemalist Ülkü, Hisar, Çaba, imbat, Gülpınar,
Parlamento gibi gazete ve dergilerinde yayım
landı. Makaleleri yanı sıra çeşitli konularda verdiği
konferanstarla tanındı.
Şiirlerinde; memleket sevgisini ve güzelliğini,
özlem ve aşk konularını değişik bir üslup ve ince
bir duyarlılıkla yansıttı.

ESERLERi :
ŞIIR

:

Bu Toprağın insanları (1972).
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ş/MD/isTANBUL
Gözünüz aydın olsun martılar,
Bereket yüklü mavnalara selam.
Tez vurun kanatlannızı,
Yolculuk var.
Vapurların

birinde olacağız,
Dertleri bıraktık sulara.
Sulu boyarndaki tüm renkler mavi,
Davetiye çıkardık şarkılara;
Notalar havai.
Kısmetiniz

bol olsun martılar;
Benim kısmetimde hayal kurmak.
Teknelerin en götlTIÜŞ geçinTii§inde,
Ne kadar acı varsa atıp bitirdim,
Halimiz efendice oturmak..
istanbul'un orta yeri artık sinema değil,
Herşey kan§mı§ birbirine.
Kimin eli kimin cebinde,
Şiire sevdaya yer yok,
Herkes ekmek peşinde ...
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I<ARŞIUI<SIZ AŞK

Bir merhamet gibi garip,
iyilik gibi yetim,
Sessiz sedasız geldin.
Kimbilir hangi pervaneler,
Hayalini sürükler,
Sırlanmı

söyledin.

Acılar döküldü

sensiz,

Sessiz sedasız kimsesiz,
Sabahlarca inledin.
Şimdi,

çözüldü her şey,

Neden'di bilmediler,
A§k içinde inledin.
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Gün akşam oldu Nil'im,
Gök mavisi bırakıp gitti
Hüznümüz var.
Büyük ümitleri aydınilkiara devrettik,
Bir yerlerde unuttuk geceleri.
Üryan olmuş anılarımız,
Sebil akar.
Seni bal çiçeklerinden derledim,
Suya, güneşe verdim tenini.
Artık özlemlerimin ufkusun,
Tüm bahtiyarlıldar Sen'den do~.
Gün zaman metrosunda Nil'im,
Ellerimi bırakma!
Kalbirn ve ruhumla,

Sana ihtiyaamız var.
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GÖKHAN EVLİYAOGLU
Şair,

gazeteci ve yazar (D.27 Mayıs 1927 Malatya).

istanbul Kadırga ilkokulu, Malatya Usesi (1946),
istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi {1950), A.Ü.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu
(1970) mezunu. Almanya'da tatbiki, tecrübi
psikoloji öğrenimi gördü (1979-83). Yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde yaptı. XII. Dönem
Balıkesir Milletvekilliği yaptı (1961-64). Daha
sonra
Başbakanlık
BasınYayın
Genel
Müdürlüğü'nde Danışmanlık ve Yayınlar Daire
Başkanı (1970-72), Başbakanlık Atom Enerjisi
Komisyonu Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri (197273), Almanya'da ~ğitim Müşaviri ve Basın Ataşesi
(1973-81), Gazi Universitesi'nde öğretim görevlisi
(1983-86) olarak görev yaptı.
Son Havadis (1960-61) ve Yeni istanbul (1961-64)
gazetelerinde yönetici ve yazar olarak çalıştı.
Ankara'da günlük Medeniyet gazetesinin sahipliği
ve başyazarlığını yaptı (1962- 65). Milletvekili
seçildiği 1961'de çıkardığı Düşünen Adam (196163) dergisini 1988'den, Parlamenter dergisini de
1992'den bu yana elektronik dergi olarak
sürdürüyor.

ESERLERI :
ŞIIR

: istanbul'un Fethine Destan (1953),
Dördüncü Cemre {1952), Kem§lname (1982),
Atatürk'e Sevgileı1e (çocuklar için, 1982), Filozofça
(2000).

DENEME : Nerede Duruyoruz? (1971), Yunus

Emre- Anadolu'r:ıun iç Aydınlığı (1963), Mevlana
Sevgisi (Türkçe- Ingilizce, 1955).

ARAŞTIRMA-INCELEME: Türk iktisatTarihi (1972),
Milliyetçiliğimizin Ön Hedefleri (1962}, Dil·

Edebiyat Sorun!anna Giriş (1971), Konuşma
(1 973), Iletişim Psikolojisi (1987), Kitle
Araçlarının Toplumsal Organizasyonu
(1987).
?anatı
Iletişim
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KlRlKSAAT
Bir zamanlar bu saati kim bilir
Hangi eller kurmu§tu?
Hangi gözler ona bakıp ne için
Zamanları ve anları sonnu§tu?
Belki bir gecenin, belki bir günün
Yarısına geldiğinde durmuştu.

Belki heyrat bir el zamana kızıp
Onu tam on iki'den vurmuştu ...
Belki yıllar boyu an'lan saymak
Sonunda yelkovanı yormu§tu.
Bir örümcek zamanı durdurarak
Üzerine ağlannı örmü§tü.
O durduğu zaman hangi anneler
Dünyada kim bilir kaç çocuk doğurmu§tu?
Kim bilir kimler için aynı zamanda
Bu saat son saati vurmuştu?
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Koca Mevlfuıa dedi ki "Şiir'
Söz sanatı

değil,

bal gibi sihir.

Sihrin her türlüsü
Şiir,

haramdır

amma

sihrin helaJ edilenidir.

ll
Ne ~iir felsefedir, ne de felsefe
Biri aklın, öteki kalbin dilidir,
Ne var ki felsefe
Ve

şiiri duymalı

şiir filozofça söylenmelidir.

şiir,
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ISTANBUL'UN FETHI DESTANINDAN
Devirlerden bir köhne devirdi devrifen
Bizans dwarlarında.
Tunç mi~rlerin taştan taşa çarpan sesiydi
Çanlarda felaket- felaket büyüyen.
Ruhtan yana, imandan yana bir nebze harç yok;
Kanun ve kanun üzre yücelen kalelerde
Ne top, ne de mananıldı deviren kapılan
Müslüman- Türk'ün sesiydi kelime-i tevhid ile
Tekbir ile surlan aşan,
Ve harap vicdanlarda adalet-adalet büyüyen.
Buydu demek, buydu demek kaderin
Bu mObarek fethe memur ettiği ordu:
Son hücumunda satlan ıiyet-riyet büyüyen.
Hep bu askereli demek, dü§enlerin ardından
Secdeden doğrulur gibi yükselip
ibadet- ibadet büyüyen.
Hep bu topraktı demek, dü§enferin ardından
iğri kılıç gölgesince di.J§elen yerde
Cennet-cennet büyüyen.
Şavlo vuımU§ kanadına Uluabat kartalının
Bu ne sancak, burç/ann yücesinde
Ayet- ayet büyüyen.

Bu yiğit miydi Konstantaniyyenin
Gelmi§- gelecek istanbul cenklerine
Şafa~arına karıjıp
Şehadet-ıehadet

büyüyen.
bin yiğidin önünde bir beyaz atlı:
Sultan Fatih Mehmetti gelen.
Sabah güneşinde mübarek zaferiyle
Saadet- saadet büyüyen.
Kırk
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Geliyor Sultan Mehmet
Fetihlerce mehabet-mehabet büyüyen.
Tasvirine kul kalemlerince mecal yok.
Çizilmi~

sureti.

NOru tarif edilmiş Hadis-i şeriflerle
Buydu demek asırlarca rivayet-rivayet büyüyen.
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NURETIİN ÖZDEMİR
Şair

(D. S Ekim 1927, Kelkit/ Gümüşhane).

ilk ve Ortaokulu Kelkit ve Gümüşhane'de, Liseyi
Trabzon ve Haydarpaşa'da okudu. istanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1951).
Çalışma hayatına serbest avukat olarak başladı.
XII. ve XIV. Dönem Gümüşhane Milletvekilli\}i
yaptı (1961·65 ; 1969·73). Bir süre de Kızılay
Başkanvekilliği (1991-99) yaptı. Halen Ankara'da
serbest avukat olarak çalışmaktadır.
ilk şiiri 1944'te Trabzon Halkevi dergisi inanç'ta
çıktı. Sonraki yıllarda şiirleri
Varlık, istanbul,
Şadırvan,

Aile, Hisaı; Ça\}n dergilerinde yayın·
bir bölümü Yusuf Mardin ve Talat
S. Halman tarafından ingilizce'ye çevrildi. Bazı
şiirleri Şekip Ayhan Özışık, Selahattin içli ve Erol
Sayan tarafından bestelendi.
landı. Şiirlerinin

1981

yılında

Yugoslavya'da Struga Şiir

Akşamlannda ve 1992 yılında istanbul'da yapılan

XII. Dünya
etti.

Şairler

Kongresinde ülkemizi temsil

"Nurettin Özdemir'in şiirleri bir bakıma Yahya
Kemal, Ahmet Harndi Tanpınar veR. M. Rilke sentezidir".

ESERLERI
ŞIIR : Hayat Şiiri {1949), Yağmur Sonrası (1955),
Yitik Sevgi (1959), Vakit Geçti Yorgunum (1980),
Zaman ve Aşk (1997).
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VATNI
Vatan
Antalya'da bir mavi su
Posol'ta bir çorak tıı1a
GümÜ§hane'de bir yemye§il bahçedir.
Vatın

Sivas Yaylasında
Yıklız bakı§lariyle aydınlanan
Ip-ıssız

bir gecedir:

Vatın

Kellcifte bir karde§ mezarı
Zonguldak'ta bir maden i§Çisi
Rize'de çay toplayan bir gelin
Ve seecadesinde namaz kılan bir ihtiyar annedir:

Vatan
tebessümüyle Aslıhan
Ve duru bakı§lanyla Emine'dir.
Aydın

Vatın
Ceylanpınar'da

bir ince ceylan
Edirne'de bir ince min3.redir.

Vatın

Hudut boylannda dalgalanan
Güzel bayrağımızda
Hôre hôredir.
Vatın

Küçük ellerinin avuçladığı
~de bir toprak parçası de~l çocu~um
Toprakla büyüyen bir kutsal dü§üncedir.
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ELLERiN
Sularda bir beyaz köpük,
Dağlarda bir mavi duman,
Ellerin ..
Açrlrnca bir esmer gül,
Yumulunca bir tebessOm,
Avucumda yumulan
Elleri n.•
Uyur beyaz karanlığrnda,
Es~ çağlarda

uyur,
Ve uyanır bOtOn zamanlara karşı,
Bir yavru ceylan mahmurluğunda,
~ ötesi bir uykudan,
Blerin ..
Getirir bereket ve huzur,
Alır bakr~lanmdan yalnızlığı,

Ve yakar yıldızlan bir bir,
Göğe uzanan
Ellerin ..
Arzulann en sıcağı,
En çılgını davetlerin,
Alnımdayanan

Blerin ..
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FARKJNDA MISIN?
tadı

Gecenin

yok farkında

mısın

Saçiann bam~ka karanlıklarda
Ve sanki unutmu§ gözbebeklerin
Huzuru en eski
Sımnı

hatıralarda

kaybettik mesafelerin

Bilmem uzakta

mı yakında mısın

Gecenin tadı yok farkında mısın
Gecenin tadı yok farkında
Bakı§ların

garip,

Söylediğin

malızun,

mısın

ümitsiz

bütün §ar'kılar yarım

Artık

bu bahçede mesut değiliz.
i§te son da.veti ha.tıralann
Geriye dönecek çağında

mısın

Gecenin tadı yok farkında

mısın?
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HAYATŞI1Ri
Bir kaya dibinden,

§akırdayarak

Akan su gibiydin gürül gürül sen.
Nerde dalga dalga, rüıgarda esen
O kumral saçlann? O sıcak bCısen,
Çalmaz oldu benden beni yakarak.
O günler ne güzel, ne sıcaktılar.
O günler hayata bağiardı beni.
Sulara aksedip kalan çehreni,
Anyor gözlerim, nerdesin ~imdi7
Nerdesin hasreti çekilen bahar?
T~ ~a

ahenk t~ırdı sular.
Güller yanağında katmer katmerdi.
Kalbirn senin için en güzel yerdi .
.A§kın yeli ılgın ılgın eserdi.
Güzelliğin neden sonuna erdi;
Neden gözlerinde dolgun bulutlar?
Es rüzgar! ... Erisin ba§ımın karı.
Aksın taştan taşa ahenk sularda.
Arzum çiçek açsın bu son baharda.
Ey a§k!.. Alev alev ruhumu sar da;
Bozulmuş görmesin gönül baharı.
Bu saat, ömrümün en güzel demi.
En güzel rüyayı gördüren zaman;
Bu saat doldursun bütün gecemi.
Rıhbma sessizce yaklaşan gemi,
Sahile çıkarsın çocuk neşemi,
Medar ikliminin aydınlığından.
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İSMET SEZGİN
Şair,

devlet

adamı

(D. ı 928,

Aydın

).

Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunu bitirdi. iktisat, Şehireilik - Aydın inşaat Ticaret Sanayi A.Ş.
Müdürlüğünden sonra, Aydın Belediye Başkanlığı
yaptı.

XII., XIII., XIV., XV., XVI., XIX.

ve XX.

Dönemler Aydın Milletvekili olarak TBMM'de
bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı yaptı.

ismet Sezgin, şiirlerinde, aşk, özlem, memleket
sevgisi ve özgürlük konulannı işlemektedir.
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i~EÖZ!EM

Sözetme öyle lzmir'den!
Deme öyle:
nMavi mavi duygulanıyor insan".
Bozkırdayım,

Bilmiyor musun?
$ense,
Toprağında yağmur

Başın

kokuo.J,

göldere ermiş,

imbatı soluyorsun,

"mavi duygular içinde•sin;
izmir'i özümlüyorsun ...
Söz etme öyle izmir'denl

Kordonboyu, sidm sicim bir yağmur;
Tıtreşen ışıklar havada,
Deniz, süt liman, karanlığında ...
Deme öyle
Bozkırdayım,
Toprağına ısınmayan

bir bitkiden farksızım;

Sense,

Bir izmir oluyorsun!
Söz etme öyle lzmir'den!
Deprem kopuyor içimde,

Sökün ediyor; bir bir anılanm
Düşüp

yollara sonra sonra,

Bölük-pörçük, un-ufak,
izmir'i arıyorum,

Seni arıyorum.

1337
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HiTiT GÜNEŞ/
Kat kat karanlıW gecenin,
Çakılıp kalmı§ sağır koynurıda

Göz gözü görmüyor,

çağlar

evrenin,

boyu!

Çağlar

boyu,
Bir tutarn ışık,
Bir yudum su,
Bir güler yüz,
Bir solulduk can için,
Düşmüşüz tutkunla yollara!..

Abp bulutlan üstünden,
Söndürüp cehennem

ateşlerini,

Yücelmişsin,

(Bir) Hitit Güneşince
Karanlığın içinden!
Onurlu, cömert, sevecen,
Bir elinde ı§ık,
Bir elinde ekmek,
Koıuyorsun,

Gülen gözlerinle insanlara!
Yeni bir ya§am,
Yeni bir barış muştusuyla.
Görkemli,
Yığit,

insanca!
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Büyü mü sardı evreni?
Nedir bu gökyüzü Allahımi
Işık, bir başka ~ık;
Mavi, bir ba§ka mavi!
Büyü mü sardı evreni?
Nedir bu topraklar. Allahımi
Bire bin veriyor;
Bir başka d~i,
Bir ba§ka bereketli!
Büyü mü sardı evreni?
Nedir bu su, Allahım!
Akar, bir başka coşkulu;

Bir başka dun.ı!
Büyü mü sardı evreni?
Nedir bu ateş, Allahml
lsıtır, kavurur da,
Yakrnaz, hiç ellerimizi!

Büyü mü sardı evreni?
Ya insanlar, Allahımı
Evler; sokaklar dolusu,
Güler hep gözbebe~eri,

Bir top nur gibi!
Nedir bu denge (düzen), Allahm?
Ne kin, ne ölke, ne kavga,
Ne korku, ne dert, ne tasa!
Dostluk, kardeılik elele!
(Yüıiiyor) ban:;a, özgürlüğe sevgiye ...

(Aman)
Bu büyü bozulmasal
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ÖMER ÖZfÜRKMEN
Gazeteci, yazar ve şair (D. 1929, istanbul).
istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden
mezun oldu (1955). Gazeteciliğe 1949 yılında
ba~ladı. Yeni istanbul, Tercüman, Son Havadis,
tekrar Yeni istanbul, Anadolu Ajansı (1962-65),
Tercüman, Ortadoğu, Türkiye gazeteleri ile Insan
ve Kainat dergisinde çalı~tı. Ortadoğu, Türkiye
gazetelerinin başyazarlığını, Türkiye gazetesinin
genel yayın yönetmenliğini yaptı. Şiirleri Diriliş
başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlandı.
XIII. Dönem Bursa Milletvekilliği yaptı (196569). Gözyaşı Medeniyeti adlı kitabıyla Türkiye Milli
Kültür Vakfı Jüri Özel Ödülü'nü aldı (1983).

ESERLERI :
ŞIIR : Kerkük (1949), Taşkent'te Sabah Namazı

(1974).

DENEME :

Gôzyaşı

Medeniyeti (1983), Zihniyet

inblabı (1995).

ÇEViRi : Asya'da

Komünist Stratejileri (1967).
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ÇOCUKLARA
Sen deniz mavisisin gözlerinle gel öğret!
Seslerinle gel öğret d~ara öğret dağlara,
Bir daha doğmayacaldannı ve doğurrnayacaldannı,
Hele hele hiç ölmeyeceklerini bir daha!
~ öğret ki bir göz atsınlar aşağılara!

içmesinler güneşi içiımesinler geceyi,
Doğsunlar ölmesinler ölsünler doğmasınlar;
Deniz mavileriyle koşsunlar çocuklara!

1341
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Leylayı dÜ§ünüyorum Leyla hepsinden güzel,
Benim Leylfun seninkinden de güzel.
Sen Ley!Ayı ~ır parfumlerde yıkarsın,
Benim Leylam yıkanmaz.

Sen istedi~in kadar Leyl~yı çoğalt ve aya gönder,
Benim Ley1fun bir tanedir çoğalmaz.
Aysa oneın bir parmağıyla ikiye bölünür.
a~na düşer ~·

Sen küçük küçük güler küçük küçük yaıarsın,
Her gülü§te yeni bir Leylayla tanışırsın sen.
Bense leyl!yı kandillerde yanarken tanıdım,
Leyl~. Leyl~ LeyiL
Lev!Ake Levlake lema h~uktul efl~ke.
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HASAN LATİF SARIYÜCE
Şair ve yazar { D.
SungurlU/Çorum ).

1929,

Evci

Köyü

ilkokulu Evci Köyünde okudu (1944). 1950 yılında
Hasano~lan Köy Enstitüsü'na müteakip, Gazi
Eğitim Edebiyat Bölümü'nü bitirdi (1953). TODAiE
Kamu Yönetimi Uzmanlı~ı'ndan mezun oldu
(1965). Öğretmen ve idareci olarak Boğazkale
lıkokulu (1950-53), Hacıbektaş Ortaokulu (195354) ve Sorgun Ortaokulu'nda (1956-58) çalı~tı.
XIII. Dönem Çorum Milletvekilliği yaptı ( 196569). Ankara Bahçelievler Kız Enstitüsü'nde bir süre
daha öğretmenlik yaparak emekli oldu (1970).
ilk şiiri (Bir Ev Ki), 1947 yılında Nilüfer dergisinde
(Ankara) çıktı. Sonraki yıllarda şiir ve yazılan
Nilüfer (1947-48), Kaynak (1948- 53), ilkö§retim
(1953-57), Doğan Kardeş (1958-63), Varlık
(1959), Sesimiz (1976-86), Dolunay (1986-88),
Türk Edebiyair (1988), Mavi Derinlik (1991) dergileri ile çeşitli gazetelerde yayımlandı. 1948 yılında
Nilüfer dergisinin şiir yarışmasında üçüncülük
ödülünü, 1972 yılında öykü dalında Arkın Çocuk
Edebiyatı birincilik ödülünü, 1991 yılında Türkiye
j~ Bankası'nın edebiyat dalında büyük ödülü ile
istanbul Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Onur
Ödülü'na kazandı.

ESERIERI :
ŞIIR : Duyuşlar (1948), Çocuk ve Şiir (çocuk şiir

leri, 1978).
ANTOLOJI • DERLEME : Manzum Ezop Hikayeleri
(1959), Hürriyet Şiirler Anto/ojisi (1960), Keloğlan
Masallan (1982), Anadolu Masallan 1, ll (1993),
Anadoludan Masallar (10 kitap, 1994), Çocuklara Şiirler (1999).
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ARAŞTIRMA- INCELEME : Türkçe Öğretimi (1963),
Atatürk'ün Hayatı 1 Ilkelerı ve Devrimleri (1981),
Efsaneleriyle Güzel Anadolumuz (1987), Altın Ö~ötler
(1999).

0'00) :Beyaz Pelerinil Kız (Vahibe Sevim adıyla, 1976),
Üç Ayaklı Oğlak (1979), Karagöz ve Hacivat (12 kitap,
1982), Babasını Arayan Çocuk (1983), Tarlakuşlarının
ÖykOsO (1973), Güle Güle Küçük Arkadaş (çocuk hik.\yesi, 1999).
DENEME: Anadoluya Açılan Pencere (1982).
MASAL: Gökten Üç Elma Düştü (1991), Mavi Kahkaha
Çiçe{ıi (1991), Çıtı Pıtı Hanım (1991), Beyaz Kanatlı Kuş
(1990).
ROMAN :Evime Dönüyorum (1991).
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IJABAMIN ATLARI 1
Atlann Aşık Kerem'iydi babam,
Taylar yenştirirdi dillere destan,
lrgatlara bırakmıjb çifti çubuğu,
Düğün demek bir altın çağdı o zaman.

Bir atı vardı destanlardan

kalmı§,

Küheyl!n bir ku~ gözleri Arabistan.

Güvercinler uçuşurdu yola çıktığı zaman,
Uzardı gökte kartal kanatlan.
Ceket, pantolon, kasket, çizmeler,
Eyer tam takım süt rengi.
Bunlarla binerdi küheylanın sırtına,
Tozlu yollarda Battal Gazi'nin dengi.
Sık sık a§tığını

görürdüm kaT'§ı dağı,

Çığlık çığlık yabaiı kazlarının ardı sıra.

kokusu çağınrdı beni,
gitmek isterdim deve kervanlanna.

Menekşelerin
Takılıp

Kula at ne oldu hiç hatırlarnam,
Takımianna rastlardım dolaplarda.
Ya§lılar adını anartardı her dü~nde,
Turna katarlan geçerken güz göğünde.
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ALTIKIZlAR
Onlar altı

kızdı aynı sınıfta,

Saçlarında

bembeyaz kordeleler,
Mavi yağmurluklar giyinirlerdi,
Ellerinde çividi eldNenler.
Kuılar istasyona doğru uçardı,
Kırkikindi yağmurlan yağardı.

Nuh nebiden kalma bir çınar vardı,
Ona sığınırdım beni dinlerdi.
Trenler aynı saatte geçerdi,
Yer bakır gök demir sular dilsizdi.
Dağlar karannca içim l§ırdı,
Kalbirn hülyalarıyle buluıurdu.
Saldardım

kimseye söyleyemezdim,
Tek sımm buydu gizli tutardım.
Zamanı var derdim, vakti var derdim,
Bir gün birden bire farkına vardım.
Karlar içinde hepsinden güzeldi,
En güzeli oydu farkına varchm.
Bir yaz öğlesiydi bir tren durdu,
Çirkin dumanlar saklı gökyüzüne.
Bindiler trene birer bavulla,
Ağıt gibi uzun bir düdük öttü.
Çınar ürperdi kuşlar havalandı,
Çığlıklar1a tren batıya gitti.

Onlar altı kızdı aynı sınıfta,
çiçek, altı elma, alb nar.
Ne birini gördüm ne de bir daha,
Haberlerini aldım uzaklardan
Onlar altı kızdı altı masaldı,
Altı gül oldular Kaf dağlarında.

Altı
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KIRAZ DAU

·Nurten'e·
Bir güzeli sevdim, bir daha sevmem,
yoluna serelim halıdır.
Ben payımı aldım başka istemem,
Deli gönülçılgınca sevdalıdır.

Aşkımı

Bağladı

gönlümü o Hawa kızı,
saçlannda ta§ır ilk yazı.
Dumanlı yaylada keklik palazı,
Dilinden dökülen oğul balıdır.
Kumıal

Bahçede önüme bir gül dü~ürür;
Gökte güvercinler yolu §ailnr.
N:. kollan daldan meyva de\l§irir,
Beni yakan o elmanın alıdır.
Mor çiçekli masamızı kurdu mu?
Cennete çevirir küçük balkonu.
Bir gül duldasında beklerken onu,
içim ak çiçekli kiraz dalıdır.
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KAYA ÖZDEMİR
Şair (D. 1931, Sivas- Ö. 19.01.2001).

ilk ve ortaokulu Kırıkkale, Erkek
Sanat
Enstitüsü'nü Ankara'da bitirdi. 1947'de çalışma
hayatına atıldı. Türkiye Metal-iş
Sendika'sının
kurucuları arasında yer aldı. Onbeş yıl süreyle
Türk-Iş Genel Eğitim Sekreterli~i görevini yürüttü.
XIII. Dönem Istanbul Milletvekilliği yaptı. Yazıları
Dünya ve Adalet gazeteleri ile Karı nca, Gülpınar,
Size dergilerinde yayımlandı.

ESERLERI :
ŞiiR : Çaresizlik Şarkısı (1998).
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H/ç GECE. GEÇTINiz Ml KARACAAHMEJ'1EN
Hiç gece geçtiniz mi Karacaahmet'ten,
Nasibinizi alıp ilahi hikmetten,
insana insanlığı öğreten rahmetten,
Hiç gece geçtiniz mi Karacaahmet'ten.
Asırlık selvilerin,

ulu çınarlann,
susuz pınarların,
Kimsesi olmayanla yalnız kalanlann,
Ban§a doyduldan Karacaahmet'ten.

Tann'yı hatırlatan

Tarihi konuşturup tarihle buluşup,
Faniliği

bilerek gerçekle oiUjUp,

Enelhak sım ile kalbieri tutuşup,
Yarışa doyduklan Karacaahmet'ten.
Gözleri doymuşlann, gönlü doymuşlann,
Yaradana sığınıp hakkı duymuşların,
Hatıra defterini taşa koymuşların
Baı

ba§a koyduldan Karacaahrnet'ten.

Mini mini yavrunun, ihtiyar dedenin,
Yanna yaranına ihtiyar gidenin
Tannrıın huzuruna bahtiyar gidenin,
Sessiz beldeştiği Karacaahmet'ten.
Zengin fakir farksızdır, farksızdır genç yaşlı,
Bilinmeyen yıliann önü ardı ~lı,
Her hane ıstırablt, her hane ateşli
Ateıin tekle§!iği

Karacaahrnet'ten.

Gaipten ses getirip ürpertir insanı,
Ölüm korkusu ile titretir insanı;
Allah sevgisi ile beldetir insanı,
Hiç gece geçtiniz mi Karacaahmet'ten ...
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lsTN'IBUL (Til.SIMIJ ŞEHIR)
Gökte yıldız ya~muru, yıldız yağmuru yerde,
Bir ilahi tılsım var bu en güzel §ehirde,
Bu güzellik bulunmaz cennetteki nehirde,
Bir ilahi tılsım var bu en güzel şehirde.
Duaya uzanmış da göldeşmiş minareler;
Millet olmuş burada dikle§mi§ minareler,
Tarih olmuş bilmeden teldeşm~ minareler,
Bir ilahi tılsım var bu en güzel §ehirde.

Nur yağmış gökyüzünden bu şehrin üzerine,
Tarihi

gerdanhğı takıp

uygun yerine,

Artık

rastlanmaz oldu bu şehrin benzeıine,
Bir ilahi tılsım var bu en güzel şehirde.

Kutsal topra~aıına ıehitleri yerleım~.
Şehitler el uzatm~ erenlerle biriE!§miş,
iki dhanı birden görenlerle birleşmiş,
Bir il§hi blsım var bu en güzel şehirde .•.

ŞAiR MiUETVEKillERi j 351

YUNUSilM
Yunus Yunus diye yollara düştüm,
Aradım m~idi dillere dli§tüm;
ilahi aşkından çöllere dü§tüm
Önce kavur beni, kavur Yunus'um.
E~~

düzlükte seni yaradan,

közlükte beni yaradan;
Bir değil bin asır geçse aradan
Harman gibi beni savur Yunus'um.
Eğitsin

Gel deyiıin ba§ka, git demen baıka,
Çiğken pişmek için erimen başka,
Sende güller bajka, Yasemen ba§ka
Her yere bir başka gurur Yunus'um.

ilmi tarilcatsın islam elinde,
ilmi şeriatsın mürnin dilinde:
ilmi marifetsin erbap belinde
Ilmi hakikatte durur Yunus'um.
Yanınayı öğreten, yandıran

Hak'br,

Kevser şarabına bandıran Hak'tır;
Mül'§idi kanıili bulduran Hak'tır
Bu garip de sende erir Yunus'um.
Ezelde ebette yaşar Yunus'ca,

Bir Allah yolunda koşar Yunus'ca
Cümle alem sussa cO§ar Yunus'ca
Seni kalp gözümde görür Yunus'um ...
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TALAT SAİT HALMAN
Şair ve yazar (D. 7 Temmuz 1931, istanbul ).

Robert Koleji (1951), New York Columbia Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Ortadoğu Edebiyatları
bölümü mezunu (1954). Bitirdi~i Fakültede TOrk
Dili okutmanlı~ı (1953-1960), Birleşmiş Milletler
Radyosunda
spikerlik yaptı.
Amerika'da
Princeton-New Jersey Üniversitesi öğretim Oyesi
iken, Türkiye'ye ça~nlarak 12 Mart sonrası kurulan
Nihat Erim HükUmetinde Kültür Bakanı
olarak görev aldı (17 Temmuz 1971). Bakanh!iıı
kaldırılınca Amerika'daki eski görevine döndü.
2000 yıhndan itibaren Bilkent Üniversitesi'nde
öğretim üyeliği yapıyor.

Şiir, eleştiri,

çeviri, edebiyat ve siyaset yazıları
1955'ten itibaren Yenilik, Varlık, Türk Dili.
Yeditepe, Şiir Sanatı, Akşam ve Milliyet dergi ve
gazetelerinde yer aldı. Amerika'da bulundu!ilu yıl
larda Türk Edebiyatını tanıtıcı çalışmalar yaptı.
Ingilizce'ye çeviriler yayımladı.
ESERLERI :
ŞIIR :Can Kulağı (1968), Bin Bir (1976), Canevi
(19BO), Tuyuğlar ve Başka Dörtlü~er (1981), Uzak
Ağıt (1991), Dört Gök-Dört Gönül (1994), iki'ler
(1997), Sessiz Soru (1998).

INCELEME :William Faulkner (1963).
OYUN : Kahramanlar ve Soytanlar (1991 ).
TORKÇEYE ÇEVIRI : Eskimo Şiirleri (1969), Eski
Mısır Şiiri (1972), Eski Uygarlıkların Şiirleri (1974),
Tüm Soneler (Shakespeare'den, 1989), Yaşayan
Amerikalı Şairler (1992), Amerika'lı Kadın Şairler
(1992).
INGILIZCE\'E ÇEVIRI : Selected Poerns (Fazıl Hüsnü
Dağlarca'dan, 1969), 1 Am Ustening to istanbul,
Selected Poems by Orhan Veli Kanık (1971), The
Humanist Poetry of Yunus Emre (1972).
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En güçlü pınar susuzluğun görkemidir.
Her yumruğun içinde bir ödlek mi gizli, ne?
Hep aynını göstermeyen, en

sevdiğim

ayna.

Bahan nafiledir gölge vermeyen ağacın ..
Mavi alev özlemez gökleri, ıımaklan..
Abdeste pis yürekle gelenden su
Düşenin gördüğüdür
Yapayalnız

iğrenir.

en yüce dü§.

ölenin özlemi hep mah§eredir.

Süsenlerin dili övmez

menekşenin

gözünü.

Sevgi hep kendi özlemptle ölür,
Soylu orman seviyor gizlice son yangınını ...
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RUBAILER

/çMUs/KI
Biz yıkhrımın, çağlayanın suskunuyuz,
Sessiz yıkelen her bulutun tutkunuyuz.
Cennet bizi binlerce iç ezgiyle duyar,
AsUde şadırvanlann en çoşkunuyuz ...

KUTl.lJ ÖRÜMCEK
Kör baykuş uçar korkulu rüya görerek,
Atlar baş eğer §Om geceden ürpererek.

Peygamberi
Kutsaldır

~ar

boyu

örümcek yeni

kurtardıkça

a~ar örerek..

ÇAW.YAN
ilk sevgililer, ürkek öpü~ükçe güzel,
Kuşlar yeni bir aşkla ötü~ükçe güzel.

Gür çağlayan, atlayıp da dağdan yamaca
Taptaze bir özgürlüğe dü~ükçe güzeL

GÜLÜMSER
Hiç ölmez ateş, sönmez kalbindeki kor;
Gök sevgi duyarsa koncanın solması zor.
Bir mavi gülüşle yükselir gök kuşağı,
Son kuş şakıdıkça son iyimser yaşıyor..

DÜŞ
Yıllar yılı

en coşkulu cümbüştü umut,
Bir renge giren, hiç ölmeyen düştü umut.
Sevdayı unuttu sonra baktık, sönerek
Kabus dolu bir hiçliğe dilşmüştü umut ...
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RüzgAriann bin fatiha yüklenmi~ uğuldar
Onbinlerin ölgünce uzaklaştı~ yerde,
Kumrular ağlaşıyor:
"Gidelim Üsküdar'a", "Gidelim Üsküdar'a"
Kumrulann sürgünü bitmezse ki hiç bitmeyecek
Sevgi ölüm bekçisidir selvi gibi.
Kanıyer Haçlılann yağması

evler dolusuNice çırpınsa Leander bo§Una.
Yılan efsanesi doymuş, susuyor Kız Kulesi.
Bir Cehennem dü~ü görmüş de uyanmaz, uyumaz
Karacaahmet
"Ne tae ü ne taht ü ne mülk u ne mSI"
Her cuma zerde pilAv Valide Sultancia ama
Üsküdar gitgide aç, gitgide loı,
Çengiler gülmüyor ve güldürmüyor,
Ordular döndü yenilgin ve yarım,
Hasbahçesi yorgun sarayın
Daralan ufkunu imzalarken
Sonrasız ağlıyor Üçüncü Selim.
Üsküdar çeşmesi candan su verir yaslılara,
Ama ölmüşlerinin cl.nı için sır vermez.
Kamyonlar ağıldar deli, Allaha emanet.
Söndüren kimdir adak mumlannı?
Kim çözer çıkmayan dilekler için
Türbeye üstüste bağlanmış olan bezleri?
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Bu duasız çürüyen ülkeye sönmü§lerdi
Nedim-i ıeydayı bile:
Selv~erin

her biri ıssız, bir onun selvisi §en.

Yüzlerce yıl bahara özenmi§tir Üsküdar.
Uçmasa üstünde ecel kujları
Nefti gece son bulur mu bir gün?
Genç ölenler deli otlarla büyür:
Tannya küskün mezar taşlan çağlar boyu
istanbul'u dinler ve bağl§lar yeni baştan
Ve ölüm
Hıncahınç gölgeler günahlada
Dar gelir Üsküdara

ŞAIR
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YASİN HATİPOGLU
Şair,

devlet adamı (D.1935 Çorum).

Ilahiyat ve hukuk ~renimi gördü. Imam Hatip
Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu
ve
Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkanlıkları gôrevlerinde bulundu. MNP, MSP ve RP'nin kuruluş
çalışmalarına katıldı. RP ve FP'den XlV., XlX., XX.
ve XXI. Dönemler Çorum Milletvekili seçildi.
TBMM Başkanvekili ve FP Grup Başkanvekili
olarak gôrev yaptı.
Altmışın

Uzerinde, bestelenip TRT repertuvarına
ve ilahi formunda eserleri bulunmak-

alınmış şarkı
tadır.

ESERLERI
ŞIIR : Sozde~ Füsun 1 Rubailer (2000).
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EKMEL-1 FlTRAT DIYE SEVDIM
Ey §~h·ı rusul, "ekmel·i fitrat'' diye sevdim.
Sevdim seni, •aıemlere rahmet" diye sevdim.
Miraanı idrak edemem, akla ziyandır.
Seyrindeki esrannı "hikmet'' diye sevdim.

CibrTI·i emin, Mescid·i Aksa.'dan alırken,
Her gösterilen ~yeti, "ülfet• diye sevdim.
Kurtarmak için bizleri,

yalvardın

efendim,

ikrfu'nını insanlığa "izzet" diye sevdim.

Mah§er günü bi çareye dermfuı olacaksın,
Dar gündeki ihsfuıını, "himmet'' diye sevdim
Kurtar bizi himmet ederek rCız-i cezfu:ian,
Tek lutfunu, bir ömre "mürüvvet'' diye sevdim.
Alem senin ahlakına hayrandır efendim.
•en pAkize hılkat'' diye sevdim.

Ahla.kını

işmarla ağaçlar yürüyüp, ay yanlırken.
Ceryan eden esrarını "hayret" diye sevdim.

Ey şah-ı cihan, mOcizedir tendeki mührün.
Sevdim ebedi, •mühr·i nübüwet" diye sevdim.

güzin ay gibi, yıldız gibi parlar.
EsMbını ben, "zatına ümmet" diye sevdim.
Esh~lrı

gelen her çile, baş üstüne gelsin.
Ben onları "ruhlarda meserret" diye sevdim.
Uğrunda
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Ravzan beni cezp etmede ey canım efendim! ..
Her semtini, bir "semt-i inlyet" diye sevdim.
Haymende kum olsaydım efendim, ne saadet!? ..
Her halini, "dikeynde saAdet" diye sevdim.

Binikle beraberliğe

baş

koydu gönüller.
Ben bunlan "ümmetteki vahdet" diye sevdim.

Cennet'teki her ıiyiha sendendir efendim,
Tüm btmlan ben, Mmenba-ı ıtrat" diye sevdim ..
Kıtrrıirine

lutf et, kapunun bağiısı olsun.
Topraklara yüz sürmeği, ''vuslat" diye sevdim.
Y&ıin

kulunum, her ~eyi terk ettim efendim.
Ben hicreti, "cWnıma hicret" diye sevdim! ..

1359
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MESdD-1 AJ<SA
Canım

AksA, bir tebessüm et metalim kalmasıni..
Kurtulu§tan bir haber ver; dertli halim kalmasın!..

Mermiler senden sapıp geçsin yürekten, rfu:ıyım,
Can dayanmaz, sensiz olmak ihtimalim kalmasın!..
inki~n v.ir iken §fuj olmamız mOmkOn de!il,

Göz ~ım silsin - sOpOrsOn tA vebAiim kalmasın!..
Tut yakamdan, gel hamiyyet kıl hesôbım burda sor;
Sor ki: Mah§er "zor geçit''tendir, hesabım kalmasın!..
Secdeg§.h-ı enbiyamız çiğnenirken

suskunum,
iktidAnm taru-mar olsun medlim kalmasın!..

Gafletim bitmez- tükenmez, boj hayalden bezginim,
.AJ elimden yA ilAhi, ham hayAlim kalmasın!..
Beyı-i makdis ~blegahın il~dir. emsali yok;
Ka'beden bir ba§ka emsal, imtis31im kalmasın!..

Beyt-i AksAzar ederken, bo§ lafın pa bendiyim,
Beynim aksın, dil kesilsin kil-O kalim kalmasın!..
B1 huzCırum zulm elinden, göz ya§lm dinmez akar,
Ya ilahi, bir Ömer gönder mezaıım kalmasın!..
Kulluğundan

tard mı ettin? Ağlayan Yasin kuk.Jn,
Merhamet kıl bir kalem çek, sU-i halim kalmasın!..
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ResOluilah velat etti, gören ağlar, duyan ağlar.
Felekler yandı §hından, ser§p& kan rev§n ağlar.
Bütün bir ka.inat üzgün, bütUn Alem perlşandır,
Ebü-1-kasım yok artık, öksüz ağlar, nev civfuı ağlar:

ömer. Osman EbQ Bekr ... Murtm ... Bil cümle
eshabın,

Enininden yürekler ~rha, şerhadır; dhan

ağlar.

Bilal suskun, M bom-boş, duyulmaz muhteşem d§.vet,
Hasan ağlar, Hüseyn ağlar ... Hu!Asa, tende dn ağlar.
Ne ay parlak, ne gök berrak, güneş sönmüş teessürden,
Ağaçlar ~bo arbk, ay yanlmaz kehkeıan ağ1ar
Kader m§lum, gözünden yaş rev§n esh3b-ı zı)anrn,
Göz ağlar. kirpik ağlar, IAI olan suskun zeban ağlar.
Adaıetten

nasb almıı. kavi ağlar, zaif ağ~r:
Zal ağ1ar Rüstem ağ1ar na tüvan ağlar.

Bahadırlar,

Çiler bülbül, fig§nından fetekler serte-ser mahzOn
Çiçekler soklu,~ oldu; gül ağ1ar bağ-u b3n ağlar.
Gönül bin pAredir ya. Rab, eman senden, medetsenden
Hamiyyet kıl sabır ver. §.§ikar ağlar, nihan ağlar.

Bu, dosttan dosta hicrettir; bütün §lem yetim kaldı.
Din ağlar. dinsiz ağlar; sanma yalnız müslüm§n ağlar.
Efendim göçtü dünyfu:lan, Hatibiyim, yetim kaldım,
Özüm ağlar, melek ağlar, yer ağlar asüman ağlar ...
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YILMAZ KARAKOYUNLU
Şair, yazar (D. 1936, istanbul).

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Amerika'da Georgia Üniversitesi'nde master
yaptı ve MBA derecesi aldı. Doktorasını istanbul
Üniversitesi'nde tamamladı.
Devlet Planlama Teşkilatı Finansman Müdürü
olarak görev yaptı; daha sonra özel sektöre geçti.
Atlas Finansman, Sabancı Holding, Tekstil- Bank.
gibi kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, genel
müdürlük ve genel koordinatörlük görevinde
bulundu.
XX. ve XXI. Dönem istanbul Milletvekilli~i yaptı
(1995-2002). Özelleştirme ve TRT'den sorumlu
Devlet Bakanı ve Hükümet sözcülü~ü görevini
yürüttü. Anavatan Partisi Genel Başkan
Yardımcılığı görevini üstlendi.
Mesleki ve edebi alanda

çalışmalar yaptı.

ESERLERI :
ŞiiRLER

: Hayal Aynasından, Rubailer.

TIYATRO OYUNLARI : Zirveden Sonra 1 Sokulu,
Altın Huylu Doruklar, Romanos Diogines, Dümdüz
Dünya 1 Mavi Çitler, Bürütüs Aranıyor, Ok ve Yay 1
Ava Mehmet. Kuzguncuklu Fazilet (Müzikal),
Önce insan 1 Mithat Paşa.

: Salkım Hanımın Taneleri, Güz
üç Aliler Divanı, Çiçekli Mumlar Sokağı,
Yorgun Mayıs Kısraklan, Mevsimler Eskidi Biraz
(Öykü ler).
ROMANLAR
Sancısı,

DENEMELER : Penbe Donlu Köstebek,
Enderunu, KAse-i

Kadınlar

FağfOr.

MOZiK ESERLERi : Parlamenter
Gönülden Geçenler (Besteler).

Bestekarlar,
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BIR I<JJMAAL BAHAR UÇTU
Bir kumral bahar uçtu yorgun avuçlarımdan;
Sularda damla damla berraklaştı gözlerin ...
Keskin bir bıçak gibi sapiandı yü~ime;
Kızıl kana boyanmı§ ürkek, küçük ellerin ..
Bir

kartalın

sesini yükseltiler semaya;
fark ettik lezzetini günlerin.
Ceylan gözlü kızlan sürüverdik belaya;
Dualar, §.minlerle uzaklaştı gözlerin ...
Çığlık çığlık

Sa§ımızda eserken açıkların

rüzgan;
bir kimsesiz !imanda;

Gönlümüz düğümlenmi§
Kanımız kaynıyor denizin sancılan;
Karanlığı bekleyen korku yüklü zamanda ...

Neden böyle yorgunuz, pi§manlıklar içinde ...
Bu ate§ nasıl dü§tü, bu eziklik nedendir?
Dü§ mü; naz mı, niyaz mı; neydi aslı bilrnedik,
Bu sarhO§Iuk, bu acı; bu sessizlik nedendir?
Elbet bir gün bitecek gözlerinde bu hüzün;
Toz pembe bir hayatın asılıp saçlarına;
BillUr gözlü kızlarla dört nala kO§acağız;
Bir hüzünlü geceden, o büyülü yan na ...
Ba§ımızda

eserken açıkların rüzg§.n;
Gönlümüz düğümlenmi§ bir kimsesiz !imanda ...
Kanımız kaynıyor denizin sancılan;
Karanlığı bekleyen korku yüklü zamanda ...
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HER siMsiYAH GECENIN BEYAZDIR GÖ~
Her simsiyah gecenin beyazdır gözbebeği;
götürür bizi ömrün öbür yanına ...
Güzel olan her şeyin bitip çirkinleştiği;
Bir zamanı getirir, yorgun avuçlarına ...

Alır

Son kampana çalarken ak;am kahırla çöker.
Örnrün köhne vaktinin kanatlan ayrılır.
Kubbe zemine vurur; devler cüceye döner;
Gökyüzünün o mavi aynalan kırılır ...
Yer çekimi yok olur, nehir tersine akar,
Ölmekle ya§amanın sınırlan zorlanır,
Sevrnenin kadranında zihin hayale dalar;
Hasret yüklü zamanın akrepleri uyanır. ..
gerçek kaybolur; bir yalan dünya gelir,
O büyük yangın sarar; tam dört yandan çevreni;
Köksüz, dalsız, gövdesiz bir sonbahar belirir;
Bir yılanda kıvranır; sevmenin tuzlu teni. ..

Asıl

Gökyüzünde korların yağmurlan bo§anır;
Korkuyla kanatlanır, ürkek, küçük umutlar...

Gölgeler güneşlerin, sırlannda saklanır;
Yeryüzünde gizlenir karagözlü bulutlar ...
Her simsiyah gecenin beyazdır gözbebeği;
Alır götürür bizi örnrün öbür yanına ...
Güzel olan her şeyin bitip çirkinleştiği;
Bir zamanı getirir; yorgun avuçlarına ...
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RUilAilER
Kaynaklan kutsal tepelerden geçtik;
Sonsuz denilen mertebelerden geçtik;
TAI1b olarak harline •Koıli Sır"nn;
Yüzyıl okunan alfabelerden geçtik ...

-

Has bahçeye benzer gibi mah§er gördüm.
Baktım, fakat etrafimı hep §er gördüm.
Cennet denilen meclise girdim; lakin,
Mü'min ile münkiri beraber gördüm ...

...

Baktıkça

dönen Aleme ilhıim ahnz,
hayran olarak kam alınz,
Vtıslat yine son cümlede eksik kalacak;
Kalsın, ne çıkar; zevkini biz t§.m alırız.
Matlasına

-

Faik Aı~nin bir mısraının tazmini ve
ve ilh&mıyla Mevl:!nayı anarak

Geldik yine dergahına; sohbet ne güzel,
ilhfunına varrnaktaki ha§met ne güzel.
Sır cevherinin sunduğu nedret gibisin;
"Allah ile hS§A, bu rekabet ne güzel" ...

-

Bekta§·ı Veli dn ile cl.rıfu1ı verir...
ROmi dönerek Şems~ne Sultan'ı verir...
Hikmetlere saımı§ bizi Ahmed Yesevt;
iman dolu bir damlada ummfulı verir., .
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ERDEM BAYAZIT
Şair

(0.1939,

Kahramanmaraş).

lstiklal Ortaokulu (1953). K.Maraş Lisesi (1959),
Dil ve Tarih- Coğrafya
Ankara Üniversitesi
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1971)
mezunu. MEB'de Basın Bürosu Memurluğu, Milli
Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür
Yardımcılığı, K. Maraş'ta öğretmenlik ve it
Kütüphanesi Müdürlüğü, istanbul Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı Genel Sekreterliği, Sanayi
Bakanlığı insan Gücü Eğitim Daire Başkanlığı
görevlerinde bulundu. DPT'de sOzl~meli personel olarak çalıştı. XVIII. D6nem Kahramanmaraş
Milletvekili olarak Parlamentoda görev yaptı.
ilk UrOnü 1956'da K. Maraş Gençlik gazetesinin
sanat ekinde çıktı. Sonraki yıllarda şiir ve yazılan
Hamle, Yeni lstiklal (1966), Diriliş Çıkış, BüyOk
Doğu, kuruculanndan olduğu edebiyat, Mavera
ile Yedi iklim dergilerinde yayımlandı. Akabe
Yayınları ve Mavera dergisinin bir süre sahipliğini
ve yönetmenliğini üstlendi. ilk şiir kitabı olan
Sebep EVde topladığı, Müslümaniann emperyalizme başkaldırışını yansıtan şiirleri ilgi gördü.
Bayazıt, Afganistan gezisi izienimlerini topladığı
Ipek Yolundan Afganistan'a adlı kitabıyla TUrkiye
Yazarlar Birliği Basın Ödülü'nü kazandı (1981).
ikinci şiir kitabı Risaleler ile de Türkiye Yazarlar
Birliği tarafından 1987'de Yılın Şairi
seçildi.
1991'den bu yana istanbul'da yaşamaktadır.

ESERLERI :
ŞIIR : Sebep Ey (1972), Risaleler (1987), Şiirler
(toplu şiirleri, 1992), Gelecek Zaman Risalesi

(2000).

GEZI

: ipek Yolundan Afganistan'• (1985).
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BIRAZDAN GON /X)(;ACAJ<
Nuri Pakdil'e•
Beton duvarlar içinde bir çiçek açtı
Siz kahramanısınız çelik di§liler arasında
direnen insanlığın
Saçlannız ıstırap denizinde bir tutarn b~
Elleriniz kök salmı§ ağacıdır zamana
O inanml§lar çağının.

Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer
Siz ölümsüz çiçeği ta§ırsınız göğsünüzde
Karanl~n ormanında iman güne§idir gözünüz
Soluğunuz umutsuz ceylanlann gözyaşına sünger.
Gün doğar rüzgfu- eser bulut dolanır
Rahmet §arklsı söyler yağmurlar
Alnınız en soylu isyandır demir külçelere
Gürültü susar, ses donar. sevgi tohumu patlar
Sessiz bir bombadır kon~r derinlerde.
Ey bizim sabır yüklü toprağımızın kutsal ağacı
Sen bize hayatsın umutsun mezarlar kadar derin
Bizi tutan birşey varsa dirilten o sensin
Üzerinde uyuduğumuz yavru ku§lann
tüy renkli sıcaklığı.
Ey damarlanmızda donan buz yüklü heykeller
beldesinden
Yıkıntılar sonrası sanndığım §efkat anası
Ey dağlan yerinden aynatan ses, ey merrneri toz eden
rüzg;ir
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Ey alemi donatan

ışık, toprağa

can veren el.

Gün olur toprak uyanır; ağaç uyanır, uyanır böcekler
San bozkır titrer çıplak dağlar ye§erir gök yıkanır kirli
dumanlardan
Su coşar deniz kabanr, canlanır ölü şehirler
Yemyeşil bir rüzgfu" eser )1ldızlar arasından.
Şimdi siz ta§ıyorsunuz müjdenin kur§un yükünü
Çatiayacak yalanın çelik kabuğu
Sizin bahçenizde büyüyecek
imanın güne~ yüzlü çocuğu.
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Ürperir tabiat üfleyince rüzgin derin gök soluğu
Ulu ses dokununca çarka
Düşer ölümün gölgesi eşyaya.
Ba§lar eşyada hareket kurtulmak için kendinden
Daha öteye geçrnek için arınmak gibi elbiseden
Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini
Sonra ses olur
Zamanın

idr§.k ineisi ses döner döner döner de
Yönelir sebebe
Sebeb ey
Sesi damarla çizer
Mutlak sözü damarda kanla çizer
Uzar bir göz ağrısının gecesi uçsuz bir nehir gibi
Bir bebeğin ilk hecesi dü~er ağzından ansızın ve buhur
yontan o sonsuz sesi bulur
Sonra toprak sıkışır sıkı§:ır ta§ar da renk olur tarlada
Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze
Portakalla yayılır karanfilde tutuşur karar kılar denizde
Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur:

Aklı

Renk başkaldırırken helezonlar çizerken ses
Som fatih su fetheder tabiatı
Döner döner döğünür eritir dağlan yobaz kayaları
Daha der sığmaz kabına yönelir göğe teslim olur
Ve düşerken toprağa çağırır
Sebeb ey
Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur
Emer emer emerler toprak anayı
O sultan hazinesi o hep veren sonsuz cömert anayı
Yeşil hayat kıımızı hareket san sabır emerler
Ve beyaz iman çizer sesini
Tamamlar kavisini
Sebeb ey
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KAR ALTINDA HOZON DENEMESI
Dünyanın

en uzun hüznü yağıyer

Yorgun ve yenilm~ insanhğımızın üstüne
Kar yağıyer ve sen gidiyorsun
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun
Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimiz
O insan ve tabiat çağını
Dön bana ve dinle
Ku§lar uçuşuyor içimde
lo§ bir keman solosu gibi
Ku§lann uçuştuğunu içimde
Dön bana ve dinle
Karanlık

denizierin dibinde
ineilelin olduğunu
Birtakım ineilere ve hatıralara
Neden bağlı olduğumuzu unutma
Birtakım

Duy beni ve dinle
Denizler boğuşuyor içimde.
Unutma diyorum ama sen anla
fı..nlat bizim de yaşamak istediğimizi onlara.
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Bu şehirden gidiyorum
Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi
Gururu yıkılmış soy adar gibi
Bu ~hirden gidiyorum
insanlar taş gibi bana yabancı
Ağaçlar bensiz hüküm giyecek bulvarlarda
Bir tambur bir yalnızlığı anlatıyorsa
O ~ıksız pencereden
Ben onu duymuyor gibiyim
Bir ağaç ölüyorsa kapınızın önünde
Ben onu bile duymuyor gibiyim.
Bu ~hirden gidiyorum
Gömerek geceyi içime
Sabahın hüznünü beklemeden
Gidiyorum bu şehirden.

372

iŞAIR MıUETVEKıLLERı

MEHMET SILAY
Şair

ve yazar (D. 1947

Altınözü

1 Hatay).

ilk ve ortaokulu Kırıkhan'da (1957- 1961), Liseyi
iskenderun'da bitirdi (1964). istanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden
mezun oldu
(1972). Oroloji ihtisasını Batı Almanya'da Essen
Üniversitesi'ne ba~lı Marıen Hospital'de tamamladı 1982). istanbul'da bir süre yayınevlerınde
çalıştı. Istanbul ve iskenderun hastanelerinde laborant, hekim ve başhekim olarak görev yaptı.
XX. Dönem Hatay Milletvekili olarak TBMM' ne
girdi.
ilk yazısı (iki Aylık lzdırap) 1968 yılında Fikir ve
Sanatta Hareket dergisinde yer aldı. Yazılarını sonraki yıllarda Hareket, Adımlar, TUrk Edebiyatı,
Hatay dergileri ile Zaman, Akşam, Milli Gazete,
Akit, Türkiye, Yeni 06nem gazetelerinde yayımla
mayı sürdürdü. Yayınladığı eserlerle TUrk
kultürline
hizmeti nedeniyle Hatay Valilıği
tarafından 6dı..illendirildi.

ESERLERI :
ŞIIR :Kerbela TUrkuleri (1987).
ARAŞTIRMA- INCELEME : Hatay Evliyalan (1989),

Hatay Mücahitleri (1989), Kronik intihar (1989),
Hatay'da Sosyo- Kültürel Çevre (1989), Belen

Derbendi (1998), Kudüs'e Yolculuk (1998),
Avrupa'da Hilalin Çocuklan (1999), Coğrafyanın
Dirilişi (1999) Yüzyılın Depremi {1999), Öz'e

Yolculuk (2001 ), Selahaddin Eyyübi (2004).

ŞAiR

KERBElA T0RJ([Js0
Yüreğim ibrahim, gözüm puthane
Kırmak sırasıdır, vur bölüm bölüm.

Sab§. Melikesi anlar dilimden
Süleyman bendesi sarı bülbülüm.
içimde kainat saklıdır amma
Kabuğunda tutsak biderim-dölüm
Sevapiarda handan, mesrur, ~aduman
Her günahta göğe savruldu külüm.
Kerbela kinini din diye sunmak
Eviad-ı ResLıle en büyük zulüm.
Huyum Ebubekir, hiddetim Ömer
Muhammed bağında dikensiz gülüm.
Bilirdim her nefis taelacak onu
Fennanını erken okudu ölüm.
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BURSAYA llOGRU
Devralıp

Habibi Neccardan selamı,
Yabani hömbeles ve
Burçak kokulanyla
Mis gibi 1Nergis gibi
Yayılırken yekinip,
Sabah ezanlan Sanmazıya ...
Biz ki; beş kök taze zeytin filizi,
Beş baş nüfusla üşüyerek,
Somuncu babadan kalan

Bir )Mgara kOjtuk.
Ve en bahadır 1 en görkemli,
Ve Anadolu nam coğrafyada
En divane 1en dilber

En körpe
Ve en sevgili diyara,
Ulu Hüdavendigfu'a
Üçyüzi~ Hatay-jetle değil,

Bir yalan

yahmında

Cebraill<anatları~a

yanan

uçtuk ...
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Pf!WANELER
Tasawuf kolunun ibret dağından
Seyrettim dhanı elde neler var.
Fer silinmi§

bakanların

gözünden

Kalb gözüyle gören ferdaneler var
Mevlana ROminin

sır

bahçesinden

Henüz derilmedik güldaneler var
Hikmetinden sual olmaz Hüdanın
Velilerden öte nurdaneler var
Çerağ

Peygambere dsm-i canıyla

"Nureddinler'' gibi pervaneler var
Yeganeydi "Topçu11 ~imdiyse gani
Fikir meydanında merdaneler var
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MEHMET ATİLLA MARAŞ
Şair (D. 1 Temmuz 1949, Uria).

ilk. orta ve liseyi Uria'da tamamladı. Erzurum
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ekonomi ve
i~letme bölümünü bitirdi (1971). Bir süre DSi'de
proje ve i~letme mı.ihendisi olarak görev yaptı.
Çeşitli kamu kuruluşlarında mühendis, eğitimci ve
yönetici olarak çalıştı. Mesle~i ger~i Anadolu'yu
bir uçtan bir uca gezdi. Ocak 1999'da T. Zirai
Donatım Kurumu Genel Mlidlırlı.iğlinden kendi
isteği ile emekli oldu.
Yazı hayatına lise sıralannda şiirle başladı. U rta'da

bir grup arkadaşıyla "Bahklı Göl" ve Erzurum'da
"Adımlar" adlı dergileri çıkardı. Hareket. Edebiyat.
Mavera, Harran ve Yedi iklim dergilerinde şiir ve
yazıları yayınlandı. 1967'de yazdığı Aney şiiriyle
tanındı. 1981 'de Tı.irkiye Yazarlar Birliği tarafın
dan Şehrayin adlı kitabıyla ''yılın şairi• seçildi.
Yugoslavya- Üsküp "Struga Şiir
1990'da Malezya'nın başkenti
Kuala Lumpur'da yapılan "Dlinya Şiir Okuma
Şenliği'nde ve 1999'da Irak'ın ba~kenti Bağdat'ta
yapılan "15.Merbit Şiir Şöleni'nde Türkiye'yi temsil
etti.
1989'da

Akşamları"nda,

1993'te
KazakistanAlmatı'da,
1995'te
Türkmenistan- A~kabat'ta yapılan "Tı.irkçe'nin
Uluslararası Şiir Şöleni'ne katıldı.

1991 'de merkezi

Hindistan-Madras'ta olan"
Akademisi" tarafından "Seçkin
Şair" ödülü ile ödüllendirildi. 1992'de merkezi
Kaliforniya'da olan "Dünya KUltür ve Sanat
Akademisi" tarafından "Fahri Edebiyat Doktoru"
payesi verildi.

"Uluslararası Şairler

ŞAiR MillETVEKillERi 1 377

14 Mart 1998'da Türkiye Yazarlar

Birliği

Genel

Başkanlığına seçildi. iki yıl bu görevi yürüttü. 15 Nisan

2000'de kendi

isteği

XXII. Dönem
girdi (2002).

Şanlıurfa

ile bu görevinden

aynldı.

Milletvekili seçilerek TBMM'ye

ESERLERI :
ŞIIR : Do§udan Batıdan Ortadoğudan (19761. Şehrayin

(1981), kıey (1983), Zor Sözler (1989), Merhaba Ey
Hüzün (1997), Künyemize Aşk Yazıldı (1997), Child
Dreams (1991 ), Peygamberler Şehri (1986), Beyaz
Adamın Kutusu (2001), Adanmış Şiirler (2005).
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SESSiz OLMELI
Ve çıkıp gelmelisin, rüyalardan, masallardan serüvenlerelen
Bana beddualar etmelisin, kalbirnden vurmalısın beni

Bu yalan, yanh§ kurallan kim koymu§ niçin koymu§ demeden
Değiştirmelisin hemen, senin hissene dü~enleri
Sevgine ihanet edenleri, tek tek vurmahsın mesela
Devirmelisin kara yere, o nazik, nazenin bedenleri

Lüzumu yok olanı, tutup kolundan atmalısın kapı dı~arı
Ha orada olanları, her nasılsa, ha buraya gelenleri
Yerli yerine koymahsın her bir şeyi yeniden
~ılan önce yıkılan, ~ehirleri, evleri, ev içierini
Yapacağını

yap artık görelim, bo~una ipe un serme
Deme iki de bir de ah ne yapmalı, ne etmeli

Alnından kur§Unlamalı

sonunda onu, beni ya seni
Bir güzel ölmeli insan, ölünce, sessiz sedasız ölmeli .. ,
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MERHABA Er H0Z0N
Merhaba evinden ayrılan gurbetçi
kopanlan gül
kıyıdan uzak.l~an gemi
sevgilisinden ayrılan sevgili
istasyondan çıkan tren
trenin çığlık çığlığa zili
dalından

Merhaba gözden uzakla§ıp
gökte kaybolan uçak
anadan ayrılan çocuk
dağda vurulan ceylan
Merhaba tek ve tenha yerler
ayrılıklar ölümler
beni boğan duygu seli
gözlerimin buğusu
bağazımdaki ağıtlar merhaba
Bir kuş ölüsü bahçe kenannda
bir yavru kedi sokak ortasında
ölü bir kelebek kapı aralığında
ağında kuruyup kalmış örümcek
yuvasında ölü bulunmuş kannca
Merhaba ey hüzün
sevgiJim
merhaba.
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IKI YAlNlZ ÇAM
Kanlıca önlerinde iki yalnız çam
Uzatml§ boynunu derin sulara ...
Boğaz

içinde dalmış esrarlı bir uykuya
SükCıt ki şimdi ıssız en yalın bir makamdır
Ve benimle bir başına bu gece bu yalıda
Ön bahçede misa1ir yalnızca iki çarndır
Parlak yıldızları yok mehtabı yok bir gece
Gemiler geçecekmiş bu sessizlik bitince
Bu sessizlik bitince ba~ sona acı gam

Karta! yuvası yalı ön bahçede iki çam
Uzanıvermiş göğe budanmayan her dalı
Yeşil maviye vurgun bulut göğe sevdalı
iki yalnız çam
boynunu derin göklere ...

Kanlıca önlerinde
Uzatmış
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BIR ESJ(J GECE ş/IPi
kuş sesleri deldururdu odamı
yorgun bir gecenin ağır uykusundan
Hazindi mersiyeler ezanlar göğü yırtardı
Uyanır ~ardı çocuklar susamış dudaldanyla
Sının geçerdi kolcular üst üste mayınlar patiardı
Bozulurdu birdenbire o tül sessizliği gecenin

Her sabah

Uyanırdım

Üzüm bağlannda uzun bir koşuydu çocukluğumuz
ince bir hüznü dolu dolu yaşardık bütün güz
incir ve nar ağaçları sular bahçeye akardı
O kızgın sıcağında güneşin sular belki de yanardı
Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol gölder
Hakkını verirdik ay ışığında elimizde kimliği gecenin
Bir düş gördüm anne nasılsa öyle hayra yor
Uçuyordum bir dağdan öbür ovaya
Ellerim iki yanımda başım dik gözler yukarda
Sonra haramiler kavalardı kaçardım
Gözlerimi yumsam yokolurlardı ve özgürlüğüm
.A.nnem ah ne güzel rüyalar yorumlardı
Dağılır giderdi korkularım ferahlardım
Çözülürdü simsiyah bir yumak olan ipliği gecenin

382 (ŞAIR MilLETVEKilLERI

AVNİ DOGAN
Şair,

Yazar (D.26 Ocak 1951, Güblüce Köyü,
Elbistan - Kahramanmaraş).

ilk ve ortaokulu Elbistan'da okudu (1967). Mersin
ilköğretmen Okulunu (1971), Anadolu Üniversitesi EQitim Önlisans Programını 1988'de bitirdi. Yurt
içinde ve yurt dışında çeşitli okullarda yönetici
olarak görev yaptı. Aralık 1995 Genel seçimlerinde
RP listesinden Kahramanmaraş Milletvekili, 1999
seçimlerinde Kahramanmaraş'tan Fazilet Partisi
Milletvekili oldu. Aynı dönemde Fazilet Partisi
Grup Başkan vekilliği yaptı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Mitletvekilliğine
seçildi.
TBMM
ihtisas
Komisyonlarından Milli Eğitim Komisyonu, Milli
Savunma Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu
ve çeşitli araştırma komisyonlarında görev yaptı.
Avni Doğan TBMM'de görevini sürdürürken de
edebiyatla ilgisini kesmedi. Şiirlerini ve müstear
isimle yazdığı yazılarını Hareket (1974-75),
Yönelişler, Milli Gençlik, Mavera, (1980-1988),
Dolunay (1987) dergileri ile Yeni Devir, Zaman
(1987) ve Akit (1994-1998) gazetelerinde yayım
landı. Mavera Dergisinde çıkan şiirleriyle tanındı.
Türkiye Yazarlar Birliği Üyesidir.

ESERLERI :
ŞiiR

: Ortadoğu Çocukları (1986), Getirdim ince
Sessizliklerle (1991), Ehrenfeld Akşamları (1993),
Bir Gökyüzüdür Yürek, Bu Sevda Benim Değil (bu
kitap ile Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü aldı,
1999).

DENEME: Namlunun Ucundaki Ülke (1 995).
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Sesin geceden uzanrr
Aydınlıktır
Uğul uğul

geçer gider uzaklara

Dünyaya çok geniş bakarsın
Çocuğum
Acılar

kaç metreküp

Karışır havaya

Her gün
Bilmem ne kadar radyasyon
Sunulur güzelliğine
Dört yön politik

Zehrini döker yeryüzüne çağların
Bilimsel ağızlar
istemezler yumuşak sarasın yeryüzünü
Sesin geceden uzanır senin
Sarar acıların beynini
Aydınlık

Bir hayat
Söylerken fabrika dişlileri
insanlığın

Ölüm
Türküsünü
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TEMMUZ
Derin bir nefes alınm ~am olunca
Susar
GündOzün avare kuşları
Hüzünlü bir gölge gibi inerken yeryüzüne
Temmuz

Belderim ben
Ve gece kuşlan
Ve ağaçlar yudumlayarak sessizliği
Bekler bir ayak sesine hasret

Uykusuz
Susanı
Yaralı

kelimeler geçer aklımızdan
Sevgimiz biraz daha büyük
Biliriz
Bütün bir yeryüzO sevdaya hasret
Ve susuz
Bilemem
Dünya mı de~i§ir ben mi yoruturum
Yaralı bir ceylan gibi geçip giderken Temmuz

Ben
Ağaçlar

Ve böcelder
Yorgunuz
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Geçer gider ömrümüz yürürken dallara su
Aldırmadan esen rüzg§ra değişen bulutlara
Tut ki Harran ovasında bir yalnız ağaç
Ya da bir yoku dünyanın en ıssız vadisinde
Çünkü en hazin ölüm yalnızlıktır
Kim hissedebilir ne kadar eksildiğini
Her yeni günle açan tomurcukla
Çalı§all de~irnıenidir zamanın
Yansıdıkça

aynalara güzelli~n

lrmaldarın çoğaldığı

mevsimlerde bile

Azalıyoruz.
Azalıyoruz

vakitsiz ve derin uykularda

Sevda deme buna, gerçek hiç deme
hissedilmez bir sızı olsun habramızda

Varsın

Çocuklu~muzda, rüyamızda, bezginliğimizde
Yaşadığımız

bir an deme sakın deme
Belki kıyıya vuran cesedidir
Belieğimizde kalan
Rizeli bir balıkçının

En uzun §iirini yazalım

hayatın

Değme,

aa olsun çiçeksiz olsun
Mu§ tütünü gibi dokunsun içimize
Şikayet

etme sakın ağlama
Çünkü toprak
Ölebileceğimiz kadar geniştir.
Ehrenfeld - Köln, 1992
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İ.YAVUZ BiLDİK
Şair

(D. 01.12.1952,

Sanlcamış).

ilkokulu Karaurgan Nahiyesi'nde, Ortaokulu
Sankamış'ta okudu. Konya Ereğli Sanat Enstitüsü
Torna Tesviye bölümünü bitirdi. Seydişehir
Alüminyum Tesislerinde k:aynakçı ustası olarak
çalıştı. Vatan Mühendislik ve Mimarlık Yüksek
Okulu Makine Mühendisli~i bölümünü 1977
yılında tamamladı. 1983 yılına kadar kendi fir·
masında çalıştı. Daha sonra özel sektörde Ham
Petrol Boru Hattı, Otoyol in~atı gibi projelerde iş
makinaları konusunda yönetici olarak çalıştı.
1992 yılında kendi isteği ile işten ayrılarak
yeniden serbest çalışmaya başladı. 1994· 95 yıl
larında DSP Adana il Yönetiminde görev aldı. XX.
ve XXI.
Dönem Adana Milletvekili olarak
TBMM'de görev yaptı. Daha sonra kendi işlerinin
başına döndü.
1967 yılında Şair-Yazar
Fazıl Bayraktar'ın
Sarıkamış Kaymakamiiğı döneminde düzenlediği
şiir yarışmasında birinci oldu.
Use yıllannda saz çalmaya başladı. Yörede yaygın
olan Aşıklık geleneği ustalannın etkisiyle şiirle
müziği harmanladı. Dönemin birçok ünlü ozanıy
la dağaçiama olarak atışmalar yaptı.
Birçok gazete, dergi ve antolojilerde şiirleri yayın
landı, çeşitli televizyonlarda programlara katıldı.
TBMM Kültür-Sanat ve Yayın Kurulu'nun yayın
ladığı "Parlamenter Bestek3rlar' kitabında, TRT
Repertuvarına da giren 'Vazgeçemem• adlı türkü
formundaki bestesi yer aldı.
2002 Genel Seçimleri
çalışmalarına

başladı,

sonrası yağlıboya

resim
resimleri birçok karma

sergide sergilendi.
ESERLERI :
ŞIIR: Rüzgarla Söyleşi, Dalgaların Gece Vardiyası,
Gizemli Heceler .
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AN
Gecenin tarifi gerekiyorsa,
Yıldızın,

ufuktan

aktığı andır.

Bir kor; bir alevi söndürüyorsa ...
Güne§in, kendini

yaktığı andır.

Onulmaz bir a§ka dü§ünce insan,
Vuslat gecikiyor; geçmiyor zaman.
Kıyametin

bana geleceği an ...

Sevdiğim ka§ını yıktığı andır.

Kınaman,

gönlümü uçurdu isem,

Ömrüm, beldeyi§le geçirdi isem.
Eğer;

bir güzel söz kaçırdı isem ...

Merminin hedeften sektiği andır.

Çare tektir, herkes yüreldenirse,
Elbette üretir; ne beklenirse.
Sözüm içinize çöreklenirse ...
Yavuz'un içini döktüğü andır.
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GIZEMLI HECEJ.ER
götürecekse bilinmeyen günlere;
Oyatım gözlerini simsiyah gecelerini
Şems'ine kavu§unca; gül açar gönüllere ...
Bir harfine doyulmaz, gizemli hecelerin.

Alıp

isterse gök yanlsın, dağılsın dört bir yana,
Yeniden kubbe kurar; yüreğin sanatları ...
Herhangi bir zamanda, varsın çalsın kampana,
Yeter ki; kınlmasın, umudun kanatlan ...
Ya§<rnalda ölümün arasındaki duygu;
Yönünü bulana dek, bırak gönlünce aksını
Oniki misli büyük, yelkovan1daki kaygu;
Akrepler; zehirini, zamanlara bıraksın ...
Zırhlara

bürünmezsek, lekesiz lman ile;
kubbeye elbette yılan gelir ...
Keşke güvenebilsek, bakmasak gCıman ile,
Sevdruara bürünsek; gerisi yalan gelir ...
Payaııdasız

Kara gözlü bulutlar; aklanır gönüllerde,
Gizemli dizelerde; kimi duygu sır kalır ...
Sonsuz sayıda güne§, saklantr gönüllerde;
Üstelik bu yürekte; kaç evren'e yer kalır? ...
Alıp gôtüre<ekse

bilinmeyen günlere,
Oyalım gözlerini simsiyah gecelerin ...
Şems'ine kaVU§Unca gül açar gönüllere ...
Bir haıfine doyulmaz gizemli hecelerin.
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bulut bulut
ap-ak
yüreğimin yamacında

ufuldar

suçsuzdur
Handere'de siter yapan çocuklar
onlar tanıyor çünkü
Soğanh'nın kannı,

kürtük
kürtük,
bilirler de üstelik
bir fidanın
kozalağın kannı
tandınnda

tezek yanar, Sankamı~ın
kıy~maz bir çam fıdanına
donsa da fıdan bedenleri
gözü yok gönül selinin
Uludere
Şenkaya
Bardız'ın

öyle bw s~
olu§tu

~

köylüsünde,

çığı

gönlümde

çarn boyu,
yeter külufak etmeye
nefret tohumlannı
ho~örüyle çökertir
gönül gecelerinin
kin damlannı
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ŞÜKRÜÜNAL
Şair

(D. 1954, Osmaniye).

ilkokulu ve imam Hatip lisesim Osmanıye'de
okudu. Üniversiteyi Erzurum AtatLirk Üniversitesi,
islami Ilimler Fakültesi Tefsir-Hadis BolumUnde
tamamladı.

Üniversite yıllannda çeşitli gazete ve dergılerde
ve araştırmalan yayınlandı; yazı işleri
gOrevinde bulundu.

şiir, makale
müdürh.:ı~u

Osmaniye imam Hatip lisesinde Oğretmen ve
idareci olarak görev yaptı. Ö~retmenlikten
ayrıldıktan sonra serbest ticarete başladı.
Osmaniye'de Zihinsel ÖzLiriO Çocuklar E~itım ve
Koruma Derneği'ni kurdu.
XXI. Dönemde Osmaniye Milletvekili olarak
TBMM'ye girdi. Adalet ve Kalkınma Partisinin
kuruluşunda kurucu olarak gorev aldı.
Halen XXII.
Parlamento'da

Donem
Osmaniye'yı

ESERLERI :
şiiR

: Karanfiller Kırılınca.

Milletvekili olarak
temsil etmektedir:
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BIR HOzON M'SN.J
Hüzün dü§tü gönlümün en derin köşesine,
Gözyaşlanm bO§aldı, sel oldu aktı bugün.
Karardı

bütün dünyanı seni kaybettiğimde,
Ciğerlerim kavn.ıldu, bin ateş yaktı bugün.
Hayatin hiç gitmedi gözlerimin önünden,
Gözlerin gözlerime bir ba§ka baktı bugün.
Hayat bir başka acı, hayat bir başka güzel,
Yıldızlar birer fener; gözler berraktı bugün.
Hasretle yandım durdum, özlem sardı
Aynlık pek çok acı, vuslat ıraktı bugün.

benliğim,

Kurudu kır çiçeğim, dudaklanm yarıldı,
Bulutlar uçu~rken ~im§elder çaktı bugün.
Bülbüller küsüp gitti, güllerin nazlanndan,
H~buki mutluluktan pek coıacaktı bugün.
ŞÜKRÜ ... Neden sızlanıp §ikayet ediyorsun?
Sabretsen yüreğinde "GÜLu açacaktı bugün ...
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TEBESSOME DAIR
Tebessüm,
Ne güzel kelime.
Ne kadar da yakıjıyor

Senin yüzüne,
Benim dilime ...
Şarkılar

söylendi,
Türküler yakıldı adına.
Gördüğümde yarin yüzünde seni,
Doyum olmaz yanaklarda
Gamzelerin tadına ...
Tebessüm,
Dosttan dosta selam gibisin.
Tebessüm,
En ho§, en güzel kelam gibisin ...
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IHSANEDER
Sakın

ümidini kesme Mevla'dan

Saray ihsan eder, han ihsan eder.
Onulmaz dertlerle cedelle§irken
Şifa

ihsan eder, can ihsan eder.

Namerelin bir ka§ık yemeği yenmez,
Mevla'nın yaktı~ı

ocaklar sönmez,

Hazinesi çoktur, bitmez tükenmez,
Sen bir umar iken bin ihsan eder.
Şükrünü

Hakikate

eda et, hiç nankör olma,
ka!"§ı

aman kör olma,

önce suç işleyip saçını yolma,
Doğrultur hedefın,

yön ihsan eder.
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FARUK ANBARCIOGLU
Şair

(D. 1955, Orhaneli 1 Bursa).

ilk, orta ve lise öğrenimini Orhaneli'nde tamamBursa Eğitim Enstitüsü Matematik
Bôlümü'nü bitirdi (1977). Sakarya Aleyazı Imam
Hatip Lisesi, Kartal Anadolu imam Hatip Lisesi ve
Orhaneli imam Hatip Uselerinde matematik
öğretmenfiği yaptı. Bir süre Orhaneli Halk Eğitim
Merkezi Mt.idürlüğllnde bulundu. Ardından Bursa
imam Hatip Usesinde öğretmenliğe başladı ve
buradan emekli olduktan sonra, istanbul
Gaziosmanpaşa Özel Mavigün Kolejinde idarecilik
ladı.

yaptı.

2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde, XXII.
Dônem Bursa Milletvekili olarak Parlamentoya
girdi.
Bursa'da gôrev yaptığı yıllarda çeşitli radyolarda
kültür ve sanat konulu haftalık programlar yaptı.

ESERLERI :
ŞiiR : Bir Beyaz Karanfil (2002).

ŞAiR MiLLETVEKillERI

GiTME AYRIUKI.ARI SEVMEM
Kayalıklara bağladım yağmur yerine umutlanmı

Bir de Sen vurclun giderken yarama

Gurbet yollan kadar kahırlı türkülerde
Bir ben yalnız kaldım bir de kendim.
Saatler akar gider ömrümün aksine
Sen bir ay bölünmesi gibi

yüreğimde

Güne~in batmasını

beldiyorum artık
Gözlerim ufuk bitimlerine takılı.
Bu gece ay do~masın istiyorum
Karanlığın bitimini ay haber veriyor her gece
Ellerim koynurnda ben karanlığın koynuncia
Bir ömür yaşamak güne§in aydınlığının uzağında
Ben Seni alıp ayın aydınlığında boğuluyon.Jm.
Ben payla§amam sevdanı ne ay, ne güne~le
Bir zalim vurursa yare selam götüren turnarnı
Ben

kayalıklara çıkar

yine

umutlanmı bağlanm

Bir Yusuf sabrında çekersin aalan geçmişten
Sen türkülerini söyler ayrılıklara boyun eğersin
Gitme, Sen türkülercle, türkülerin hep bende

kalsın.

1395
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BIR BEYAZ KARANFIL
Çarnların kozalaklan büyüyor
Benimse gönlümde sen varsın
Yeşil çimenler arasında
Dört yapraklı yoncalar
Bense seni özlüyorum.
Baharlan çağınyorum, ülkemin
Dört bir yanından bir bir.
Kalbimin derinliklerine
Bülbülleri çağınyorum,
Yıldalara ulajıp

Avuçlamak istiyorum
Dost olmak, onlarla
Arkadaş olmak istiyorum
Demi~im sana ben,
Ben farklıyım, ben firtınayım
Bir karanlık gecede
.A.nsızın kopan bir tufanım ben.
Ben dağ ziıvesirıde bir ışık
Ben d~a~ sıcaak kar
Ben uçsuz gökyüzündeki
l~ıl ışıl parlayan güne§

ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

Ben leylaklar ülkesinin
Sümbüllerin, güllerin bahçMnıyım.
Ben sana susamı§ toprak,
Ben sana hasret
Susuz barajım.
Dunnayın önümde
Kapatmayın kapılan,

Her duvar bir yol
Her yol bil ki bir çiçek
Soldurnıayın, küstürmeyin
Gönlümdelci çiçekleri.
Koymayın engelleri önürne,
Kaldınn.

Daha sulanacak bir yığın
Boynu bükük çiçek var.
Bana muhtaç bir demet çiçek,

Bana hasret
Bir Beyaz Karanfil var.
Koymayın engelleri ônüme
Koymayın, kaldınn.

J
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Sis

çökmüştü

o

akşam

üzeri
Dağın otları kurumuş yamaçlanna
Arabanın farları yetmiyordu
Senin yokluğunun yaşandığı şehrin
Yolunun çizgilerini aydınlatmaya.
Radyodan eskilerden kalma
Güzel bir türkü doluyor kulaklanma
"Hangi bağın bağbanısan, gülüsen
Ndın aldım ettin beni deli Sen"
Aralıyorum iki elimle sisleri
Arasında hayal meyal seni görüyorum
Parmağını doğrultuyarsun ileriye doğn.ı yolum sıra
Sis mi seni saldıyor, yoksa Sen mi sisin içindesin
Yıliann izi geçiyor yürek· damarlanmetan
Seni tanıdığım ilk günler geçiyor akhmdan
Küçücük gözlerin, tertemiz gül bir yüzün
iki sıra omuzlarına dökülmüş sırma saçların
Bakıyorsun utangaç duygular içinde
Ben yüzüm kızarmış, boynu bükük
Bir deıvişin türbesi önünde sabırla bekleyen
Sıkıntısı yü~imde seher vakitlerini aralıyon.ım.
Sanki yıllarca görüşmemiş iki dost gibi
Sanki Mecnun'un Leylasına kavll§ması gibi
Sanki bir fakirin bir ihtiyacını giderip
Onun gözlerindeki mutluluğu yakalar gibi
Sanki bir yetimin başını akşama sevinci gibi
Sanki kurumuş topraklann suya kavuşması gibi
Sisleri aralayıp aralayıp senin kapına doğru yürüyorum ...
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RECEPGARiP
Şair

( D. 1956, Tarsus- Sanhca).

llkö!)renimini Sanlıca Köyünde, ortaöğrenimini
Adana imam Hatip Lisesinde, Üniversiteyi Yüksek
islam Enstitüsünde tamamladı.
Adana Erkek Lisesi ve Adana Fen Usesinde öğret
menlik ve yöneticilik (1982-94), istanbul
Ümraniye Belediyesi ve
Eminönü Belediyesi
Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü yaptı (19942002).
Birçok sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.
ve derneklerde yönetici olarak çalıştı.

Çeşitli vakıf

Ala mera, Büyük Akın, Çınar, Pulsuz, Yeni Sıla ve
AyVaidi Dergilerini yayınladı. Radyo ve Televizyon
programları hazırlayıp sundu.
Şiirleri TLirk Dili, Ay Vakti, Yedi iklim, DUş Çınarı,
Mavera ve Hece gibi tanınmış dergilerde yayın
landı.
Şair

ve

yazarlığının yanı sıra yağlı

çalışmalan

da

boya resim

yapmaktadır.

3 Kasım 2002 Milletvekili seçimlerinde Adana
ilinden AK Parti Milletvekili olarak Parlamentoya
girdi (XXII. Dönem).

ESERLERI :
ŞIIR : Deprem Sesi Bir Sahil, Irmaklar Akar Içim-

den,

Savaş

Türküsü, Mavi Gül, Bir Leyla

Düşü,

~retmenime Şiirler {Antoloji), Mavi Türkü.

DENEME : Mehtapta Usan (2004),
Medeniyet (2004), Bir Imza Serüveni.
TIYATRO: Gülün Adı Kırmızı {2004).

Şehir

ve
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HAZAN MEVSIMI
Bir hazan mevsimi dlı§tü canevime
Birdenbire koptu her §eY
Ne içimde vardı
Ned~ımda
Yapayalnızdım
Dünyanın ortasında.

Gariptim eskiden beri
Nerden bilirelim
Nar çiçeğini

Gelindk ağaanı
Nerden bilirelim
1~ dudak arası kelimeleri

Sevcia §Öienlerini

Aç kalmı~ çocukların rüyasını
RCıya neydi ~
Çiçekçi çat}ılannda marıolyalar
Ilgın ıl~n akan ırmaklar
Zümrüt y~li ağaçlar mıydı
Bunları hiç dÜ§ünmemi§tim
H~ heyecan duymamıştım
Kalp atııım §aha kalkmamıştı
Nerden bilirelim
Kelebekler çok nazlı uçar
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Bülbüller öterse orda
Yar vardır
Denizde dalgalar
Bende bir hal vardır
Bir hazan mevsimidir
Düıer yapra!Oar

Çiçekler savrulur
Güvercinler kaybolur gözden
Ne bir haber vardır
Ne bir haberd
Deniz al beni
Hoyrat dalgaianna vur beni
Kırldannla kucakl~r

Bir matemse bu
içim ateş
Dı~ım ate§

içimde gü! dansı ölmü§tür.
Ey yokluğun habercisi
Kaldır beni
Savur beni
Uçsuz bucaksız gökyüzünde
Kaybolsun kimliğim
Ne ben bileyim bunu
Ne kimseler bilsin yokluğumu
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ISTANBUL'A AQr
Bir ı§ık yanar can pınanmda
Kardeşlerim, dostlanm nerdedir
Ulusum kan ağlar öz vatanında
Ozanlar, sanatkarlar nerdedir
Yakar gözlerin değdiği yeri
Leyla ve Mecnun nerdedir
içim ummana kesti başım belada
Güller, sümbüller nerdedir
Deniz gülzanmda sabah yelinde
Fuzuli, ltri,Cahit nerdedir
Ağıtlar yaktım kaybolduğunda

Ezanlar, salalar nerdedir
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Gezdim Anadolu'yu durmadan
Müftüter; imamtar nerdedir
Türbeler, dergahlar uğrağındayım
Şeyhler, müridier nerdedir
Çıktım Y~a Tepesi'ne derinden
Sırr~ı kadim ve esrar nerdedir

Ulu vakitler seçtim şafaklannda
Eyüpsuh:an, Mezar-ı Şerif nerdedir
Hani boğaz, kız kulesi, güvercinterin
Tekneler, vapurlar, yolcular nerdedir
Gezdim Bab-ı Ati'yi, olmuş tarumar
Eski kitaplann, aşkiann nerdedir
Kalbirn parçalanmış durmadan ağlar
Kaybolan lstanbul'um şimdi nerdedir
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GÜLiÇiNAŞK
Gül ve su

Çocuksu
Hayat darnannda
Bulunur su
Su ve gül
A§ka adanan gül
Yürüsün su
Umudagül
Güle sümbül

Sümbülde bülbül
Duruyor yüreğinde
Su ve gül
A§kı ve gül
Vurgu nd u
A§kın kapısında

Durdu gül
aşkın diliydi
A§k bir yürekteydi
Gül

Ve güle dönü§tü aşk
Gül ve

aşk

Sonsuzdu
Sonsuz olana
Bir yolculuktu
Gül güldü
A§k bir güldü
Gül bir aşktı
A§k hep güldü

Sonsuz olan
Hep güldü
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