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ÖN SÖZ
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 23 Nisan 1920'deki açılışından bu
yana 85 yıl geçti.Meclisimizin 85.yaşını görkemli bir şekilde kutlamak için 2005 yılını "Milli Egemenlik Yılı" ilan ettik.

Bu yılı Milli Egemenlik Yılı ilan etmemizin amacı;milli
irade,demokrasi ve özgürlük kavramlarını toplumun her kesimine,hatta her bireye yaymaktır.

Böylece,gururla

sahip olduğumuz
Meclisimiz
daha
ıyı
kültürümüz gelişmiş,vatandaşlık bilincimiz

tanınmış,demokrasi
güçlenmiş olacaktır.

çok geniş çerçeveli bir yayın hazırlığı
sanatsal ve kültürel faaliyetler planlanarak
uygulamaya koyduk.
Bu

kapsamda

yaptık.Ayrıca,çeşitli

Bu etkinlikler arasında,Kültür,Sanat ve Yayın Kurulu tarafından
hazırlanan ve daha önce yayınlanan "Şair Parlementerler" adlı
kitabın devamı niteliğinde olacak bu kitapta,22. dönem Şair
Milletvekillerimizin şiir ve biyografilerine yer verilmektedir.

Kitabın

kültür ve edebiyat dünyasına katkı sağlaması temen-

nisiyle,Şair Milletvekilierimize ve bu kitabın yayımlanmasında emeği

geçeniere teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

Bülent ARINÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ba~kanı

iÇiNDEKiLER
Soner AKSOY

7

UğurAKSÖZ

16

Faruk ANBARCIOGLU

21

Muzaffer

BAŞTOPÇU

30

COŞKUN

33

Hasan Ali ÇELiK

46

M. Necati ÇETiNKAYA

so

Recep GARiP

S6

Alaettin GÜVEN

72

Hasan GÜYÜLDAR

77

Muharrem iNCE

80

Cüneyt KARABIYlK

84

Seracettin KARAYAGIZ

90

Hasan Fehmi KiNAY

94

Zülfü LiVANELi

96

Ali

Mehmet Atilla

MARAŞ

101

Ensar ÖGÜT

106

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMiR

108

Y Nuri ÖZTÜRK

110

Dr. Ali Osman SALi

113

Tacidar SEYHAN

118

Ramazan TOPRAK

123

Köksal TOPTAN

136

Cavit TORUN

ISI

Musa UZUNKAYA

IS7

Şükrü ÜNAL

163

Halil ÜRÜN

167

22. DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

1

7

SONERAKSOY
Kütahya Milletvekili

GEDiZ - 1941, M. Fahri - Nazire - iTÜ Makina
Fakültesi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Eğitimi Anabilim Dalı Doktora - ingilizce
- Dr. Makine Yüksek Mühendisi - DPT Teşvik
Uygulama
Genel
Müdürlüğünde
Proje
Değerlendirme Uzmanı, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Genel Müdürü, Özel Sektörde Genel
Müdür ve Koordinatör, iTÜ Sakarya Mühendislik
Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı - Evli, 3
Çocuk.

8 [ 22 DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

GENÇADAM
Bir tuhafiık var hayatı mda,
Bunalım, stres, can s ı kıntısı.

Çağdaş hastalıklar geçer, aldırma diyorum.

Ancak içime sinmiş, hücrelerime iş l emiş.
Değişmişim adeta, yeni tabiatım olmuş.
Değişmernek ne mümkün?
Yaşadığım toprak, aldığım nefes ve rüzgar,

Görsen zor tanırsın nur yüzümü.
Bir türlü alışamadım yeni iklime,
Rutubetli, yapışık ve sırnaşık.
Dar ve kirli bir giysi gibi üstümde.
Beslenemiyorum.
Daliarım kurudu,
Köklerimde çağın kimyası.
Damarlarımda yabancı sıvılar

var.

Biliyor musun tohumlarıma, çiçeklerime ne oldu?
Artık ben bile göremiyorum.
Gövdem delik deşik, herkes yuvasını yapmış.
Kurtlar, böcekler, ağaç kakanlar.
Isıtan kabuktarım bir bir dökülmüş.
Artık korunaksızım.

Kemirilen gövdem yol geçen hanı.
Uyuşan köklerim benim değil,

Her gün başımda besteler,
Demir gagalı kargalardan,
Bir telaştır içimde bilinmez, düşünemiyorum.
Halbuki düşünmek istiyorum.
Dallarımı saran yapraklarımı,
Sıcacık

merhamet dolu kollarımı.

ilkbaharda göremiyorum.
ince boyunlu dans eden fılizlerimi.
Düşünmek istiyorum.

Üç kıtaya uzanmış kollarımı.
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Mazideki büyük fetihleri.
Dağdan aşan gemileri.
Ve her sabah Fatihin yüzünde açan güneşleri.
Genç adam, sana ne kadar rnuhtacırn,
Ne heyecanırn, ne de isyanırn var.
Rüzgarda sarnan çöpü gibiyirn.
içim boş, gözlerim fersiz, iradem rnecalsiz.
Genç adam haydi sarıl bana.
Gençlik aşısı için
Masallar ülkesinin ağaçları gibi,
Titreyen kollarıma a l dırrna, çelik kollarınla sık,
Hatta kes beni.
Öylesine keski uyanayırn asırlık uykurndan,
Derinlere in bütün cerahatler aksın,
Çürümüş kokuşrnuş ne varsa budarnalısın.
Bileklerirnde ki paslı prangalar,
Aklımda her gün düşürne engel olan,
Hayrat sözler ve acı ezgiler artık gitsin
Genç adam sen nerdesin?

1992Ankara
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KOCA ÇINAR
Bu sabah huzur ile uyandım.
bir sessizlik vardı.
Bakındım tepemdeki kargalara, susmuşlar.
Hışım gibi esen rüzgarlar duruvermiş.
Sanki sihirli bir el değmiş çevreme.
Uzaktan ağiasa da bu lutlar toprağıma.
Bir ışık süzülüp yol buldu ko l larıma.
O an yaprağımda nem , bedenimde ürperti,
Ve sanki ateşti akan damarlarımda .
Bir telaş aldı benliğimi şafakta.
Uzun yıllar yatıyordum yatakta.
Alışık olmadığım

Doğruldum, göğe açtım kollarımı,

Gördüm dökülen kabuklarımı, günahlar gibi,
Yapraklarımda ter, her nefeste,
Hafifiedim, bu seher vakti yen iden dirildim.
Vaktiyle üç kıtaya uzanmış koliarımdan haber var.
Haykırmak istedim içimden gelen bir sesle,
Biliyorum haykırmak delikanlılık .
Ayrıldı hayatımdan uzun yıllar oldu.
Unuttum yalnız ve yaşlı olduğumu.
Kopmuş da, koparılmış da olsa kollarım.
her an başımı dik tutmak istiyorum.
Ve anlatmak istiyorum öykümü .
Genç filizlerime, çamlara, ardıçlara, köknarlara.
Asil ağaç kendi gibi söyler.
Kökü sağlam kolları göğe uzanmıştır.
Her mevsim meyvesini verir.
Dinleyin, ben kökü yerden sökülmüş,
Kalıcılığı olmayan ağaçlar gibi konuşmayacağım.
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Toprağımda gömdüğüm,

Bin bir çile ile özümde gizlediğim,
Andarımdan

dem vuracağım.

Hayatıma can veren yaşama gücümden bahsedeceğim.
Eşelersen köklerimi, görürsün özümü.

Kimlik kazanmalısın dinledikçe sözümü.
Bak, sakın ufuklardan ayırma, gözünü.

1992Ankara

11

12

1

22 . DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

ÖZLEDiGiM YAGMUR
Yağmuru bekledim, her mevsim.

Kuruyan toprakta özlemsin.
Çiçekte, yaprakta renk sensin .
Hala aranm sen neredesin?

*
Doğa kururken susuzluktan

içim karardı mutsuzluktan
Haber alabilsem buluttan,
Hala aranm sen neredesin?

*
Halim kalmadı yandı içim.
Hicran

yarası

biçim, biçim

Bulutlar gelin beni seçin.
Hala ararım sen neredesin?
Nerede o nisan yağmurum,
Pınardım

kaynakta kurudum.

Kurtar beni Kerbela oldum.
Hala ararım sen neredesin?

*
Havada kar, yağmur, dolusun,
Hep bereket, rahmet dolusun.
Kanımda can, dilimde duasın.

Hala ararım sen neredesin?

*
Leventlere masmavi deniz.
Seherde gözümde son damla,
Cami avlusunda sebilsin
Hala ararım sen neredesin?

1994 Ankara
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iNSANCIK
insan ve fikir iç içe,
Fikir ve özünde çile,
Fikir var içinde hile.

*
Fikir hak ise sahipsiz.
insan yaln ız ve dermansız.
Çağa teslim olmuş isyans ız.

*
Her an bir meclis kurulur.
insanlar memnun oturur.
Her cinsten tuzak kurulur.

*
Sarstılar inançları,
Kandırdılar vicdanları,

Korkutlular insanları.

*
Kıvırdılar bileğini,
Dağiadıiar ciğerini,
Yaraladılar yüreğini.

*
Bedeni mermer kesilmiş,
Ruhu solmuş ve küçülmüş,
Fikrinden renkler süzülmüş.

*
Sanayi kalkınma derken,
Robot olmuşlar pek erken
insan, insancıkmış yaşarken.

1995 Ankara
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ÇANAKKALE GEÇiLMEZ
Çanakkale mahşeri, ufuklarda kalan ulaşılmaz bir destan
kabul edilmektedir.
"Bir baksana şüheda gövdesi dağlar taşlar."
Çanakkale sırtlarında yatan nice şehit başlar.
Aslanın son nefesi, tekbir sesleri

Gök kubbeyi sarsarken,
Dağ, taş, köpüklü çılgın sular
Tevhidi söylerken,
Martılar ve fırtınalar eşlik ederken taa fecre kadar,
Türbelerden mor bulutlu semaya eller aç ılı rken,
Şehitler "Çanakkale geçilmez" demişler.

Hala onlar bekliyorlar kurumuş kanlarıyla uzanırken,
Geceleri türbedarı olan mehtap ve yıldızlar,
Heybetli ruhlarıyla yapayalnız ama nöbette
Çalışarak yeniden tarih yazmak olmal ıdır hedefte.
Şehitler "Çanakkale geçilmez" demişler.

Çanakkale'de atılan mermiler sanma ki son merhale,
Toprağın bağrında gömülü iman her an hamlede.
Dün imanı kuşatan çemberi kırarken ecdadın,
Bilmelisin asıl şimdi kuşatıldı "islam'ın."
Onlar Çanakkale'de kırdılar ehli salibin son savletini,
Bakalım sen ne yapacaksın, saran çarmıhın dikenli telini.
Unutma ecdadını, boğaz harbini bilmelisin.
Şehitler "Çanakkale geçilmez" demişler, dinlemelisin.

1998 Ankara
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ALTIN ANAHTAR
Küçücük bir tohumdum,
Sığamadım

içimdeki dünyaya.

Açılmak istedim engin denizlere, yaylalara,

Bindim doru atların kaldırdığı tozlu bulutlara.
Bir tarih yüklüydüm düşümdeki yeni umutlara.
Arıyorum Asya'dan ayrılırken hala sarıldıklarıma.

*
Birden düşüverdim mümbit bir avaya bulutlardan.
Üzerimde sesler tekbir ve ligarcı atlardan.
Sığındım Felak' ın Rab'bına, fışkırdım

topraktan .

Semaya yükselen daliarım bürülüydü yapraktan,
Malazgirt Ovası'nın tam ortasına kök saldım,
Bizans'a ömründe görmediği ilk korkuyu saldım.
O gün istanbul'un Altın Anahtarını aldım.

1992Ankara
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UCURAKSÖZ
Adana Milletvekili
1948 Adana doğumlu. Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest Avukat,
Gazeteci, Yazar. Hukuki konularda bilimsel
makaleleri ve günlük gazetelerde pek çok
yazıları var. 3 dönemdir Parlamentoda Adana
Milletvekilidir. TBMM'de insan Hakları ve
Anayasa Komisyonlarında çalıştı. Grup Başkan
vekilliği ve Genel Merkez Başkan Yardımcılığı
görevleri yaptı. Evli, iki çocukludur.
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isyan ...
Emek veriyorum,
Karşılığı yok.
Yemek veriyorum,
Teşekkür yok.
Pare pare olan çok,
Derdime çare olan yok ...
isyan neye, kime, nasıl?
En iyisi eve sığınmak,
Aile sıcaklığıyla avunmak.
Yuvadakiler, ı sıtır içimi, beni sarar
Dostlukların ömrü ne kısaymış ...
Sanki,
Bir su içimi kadar...

26.2.1999

1
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Altşmak. ..

Siyasette isen oğlum ,
Kudretli isen hele,
Seni sevenleri değil,
Karşılıksız

sevenleri sev.

Siyasette isen oğlu m,
Hele bir de güçlü isen ,
Seni övenleri
Acımasızca

Başarı

değil,

yerenleri say.

istiyorsan siyasette,

Gözüne bak

insanların,

Yürekleri gözde görmeye ,
Sözleri özde çözmeye

çalış,

Ve
Yı kılmak

istemiyorsan oğlum ...

ihanete hazır ol, ihanete al ış.

5.11.2002
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Doğdum ...

Ekmek

aradım,

Anamda buldum.
Büyüdüm ...
Güven

aradım,

Babamda buldum.
Okudum ...
Hukukçu oldum,
Hak

arad ı m.

H akkı n

hukukta

deği l ,

Güçlüde olduğunu gördüm.
Yine de

aradım,

Yılmadan arad ı m.
Bulamadım,
Ağl ad ı m ...

16.3.1999
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Bir Düşünün

Bakalım ...

Hiç düşündünüz mü?
Bir bebeğin doğarken niçin ağladığını ,
Ya da, gidenin arkasından niçin ağladığını
Hiç

anaların.

düşündünüz

mü?
alamayan babanın gözyaşlarını,
Ya da kızının düğününde ağlayan bir anneyi.
Oğluna istediğini

Hiç düşündünüz mü?
Bir hiç uğruna adam öldürenleri,
Ya da bir inanç uğruna yiğitçe ölenleri.
Hiç

düşündünüz

mü?
niçin bal yaptığını,
Ya da niçin soktuğunu yılanın.
Arının

Hiç düşündünüz mü?
Dünyaya niçin geldiğimizi

Ve
Nasıl gideceğimizi?

Hiç, hiç düşünmediniz değil mi?
Peki , hani insan düşünen varlıktı .. ?
Hani düşünebildiğimiz sürece insandık.
Öyleyse ...
Bir düşünün bakalım.
Biz mi insanlıktan çıkmışız,
Ya da, insanl ı k mı bitmiş artık .. ?

Not: (Bu şiir, Eylül 1994'te Ankara'da basılan , Ankara
Barosu yayınlanndan "Şair Hukukçular" adlı şiir kitabının
179. sayfasında yayınlanmıştır.. .)

22. DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

1

21

FARUK ANBARCIOGLU
Bursa Milletvekili
1955 yılında Orhaneli 'de doğdu. ilk, orta ve lise
tahsilini Orhaneli 'de yaptıktan sonra, 1977
yılında Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik
Bölümünden mezun olarak Sakarya Akyazı'da
matematik öğretmeni olarak mesleğine başladı.
Daha sonra sırası ile istanbul, Almanya, Orhaneli ve Bursa'da öğretmenlik ve müdür yardımcılığı ile Orhaneli Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde ilçesi Orhaneli'den Belediye Başkan adayı oldu.
DAG-DER Yönetim Kurulu üyeliği görevinde
bulundu .
2000 yılında emekli olarak Bursa'da özel bir dersanede öğretmenlik ve ardından istanbul'da
özel bir kolejde müdür olarak görev yaptı. 3
Kasım 2002 Erken Genel Seçim kararı alınması
üzerine müdürlük görevinden ayrılarak AK Parti'den 22. Dönem Bursa Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi.
Bursa'da görev yaptığı yıllarda çeşitli radyolarda
kültür ve sanat konulu haftalık programlar da
yapan Faruk ANBARCIOGLU'nun, Haziran 2002
'de "Bir Beyaz Karanfil " isimli şiir kitabı yayınlan
dı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
üyesi de olan Faruk ANBARCIOGLU evli ve iki
çocuk babasıdır.

22
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FERHA TLARJ GÖNÜLLERiNDEN SÖKÜLEN LEYlALAM
Sen kaç kez yıldızlara ulaştrn Leyla'm
Ve kaç kez gökyüzünü tuttun
Yorgun kirpiklerinin uçlarrnda.
Ve gerçekten Leyla oldun mu sen hiç
Dağlan delen Ferhat'a ulaştı mr gönlün
Mecnun'a yar oldun mu sen hiç
Yer altında karıncalara sordun mu
incecik bedenlerinde nice yükler taşrdrğrna
Şahitlik etti mi mutluluğa hasrel gözlerin
Nasıl çiçek çiçek dolaştrğrnr aşkından
Ya da bal yapan anya gönül verdin mi sen hiç
Sevdalandı mr deli yüreğin çiçeklerin en baharrna

Mecnun seni görmeli Kerem seni söylemeli
Sen bir Aslı ol dolaşsrn Kerem dünyayı karış karış
Sen bir Leyla ol dağlan yine Ferhat'lar delsin
Ve sen bir gül ol yaralı bülbül sana konsun
Sen bir dağ çiçeğinin özü ol anlar sende konaklasrn
Sen bir volkan ol lavlar sıra sıra önünden aksrn
Ferhat'ın sazrnda yine yanrk türküler sana yakrlsrn

Kerem'in kayalan parçalayan acı feryatlannda
Aşılmaz dağlar gelip senin önünde dizler çöksün

Sen hiç Züleyha olup keslin mi parmaklarını Leyla'm
Elma yerine aşkından güzeller güzeli Yusufun
Ve sen hiç Zühre olup kavruldu mu yüreğin
Tahir'in aşkrna tutuştu mu ellerinde yaralı bir yürek
Çöller kurak bak şimdi susuz ve sana hasret
Sadece gözlerim değil Leyla, yüreğim de kanlı bir toprak
Ve Mecnun toplasrn en bağn yanrk zamanlan
Toplasrn ve senin ayaklarına gönlünden kilimler dokusun
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Ama sen hep böyle Leyla kal destanlarda
Mecnun sana hiç ulaşamasın şiirlerde
Ve sen hep böyle Ferhat için Şirin kal
Delernesin dağları Ferhat asırlar boyunca
Paramparça etsin dağ yerine kalbini yüzyıllarca
Çöller gibi asırlar da bir bir geçip tükensin ayaklarında
Ve sen hep böyle Leyla kal masallarda, destanlarda
Ve bana yalnız gerçek bir Leyla kalsın şu sahte zamanlarda

23.06.2001

24
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AVUÇtARIM DAR GELiR SANA
Bir yıldız kondu avuçlarıma
Dün gece
l~ıl ı~ıl masmavi
Ama bir o kadar kimsesiz
Ve bir o kadar yalnız ...
Kayıp gelmi~ ba~ka diyariardan
Parçalanmı~. yara almı~ bir yerleri
Yüreğinden gözlerine yansımı~
Çektiklerinin SIZISI
Hiçbir acısı yokmu~ gibi bakıyor gözleri
Gizlemek ister, aniatmamak ister gibi ...
Bilmez ki bizim dünyamızda
Gözler yalan söylemez.
Öğrenecek elbet o da bu ~arkıları
Kendi dünyası bir bahar, hep baharlar
Ama ya~adıkları
Hep karakı~lar, son baharlar...
Direnmek gerek ı~ıksız gecelere
gerek
Güzelliklerini bir ömrün.
Sevgileri boşluklarda toplayıp
Dağıtmak gerek kucak kucak
Paylaşıldıkça çoğalan mutluluklar
Toplamak gerek,
Yıldızı yaşatmak için
Yıldıza ulaşmak için ...
Uç yıldız uç şimdi kendi diyarına
Avuçlarım dar gelir sana
Git yıldız git şimdi kendi dünyana
Avuçlarım dar gelir sana.
Sen bizim dünyamızda yapamazsın
Git buralardan .
Ya~amak
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Buralarda bazen
Karakışlar olur
Üşürsün hep
Titrersin.
Buralarda bazen
Baharlar solar
Açamazsın

Çiçek çiçek.
Buralarda bazen
Sitemler olur
Gülemezsin o yüzden
Tebessümler boyunca.
Buralarda bazen
Kan kırmızısı akşamlar olur
Gündüzlere hep hasret kalırsın.
Buralarda bazen
çakar

Şimşekler

Yıldırımiara çarpılırsın

Bükülür boynun.
Buralarda bazen
Mevsimlerin koparılır
Bir bir gönlünden
Konuşamazsın
Suskunlaşır yüreğin.

Buralarda bazen
Tükenir umutların
Sevdaların kırılır ellerinde
Bitersin tükenirsin.
Buralarda bazen
Kırkikindi yağmu rları diner

J
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Susarsın çorak topraklar gibi
Çatlarsın.

Buralarda bazen
Güneş yüzlü çocuklar boğulur

Bir damla suya isyan edersin.
Buralarda bazen
Çarmıhiara gerilir ruhun
Meryem'in oğlu gibi
isa olursun.
Buralarda bazen
Sen kalırsın
Bizsiz
Tek başına
Çaresiz ve çözümsüz ...
Uç yıldız uç
Kaç buralardan git kendi diyarına
Buraları dar gelir
G it kendi dünyana.
Uç yıldız uç
G it buralardan
G it kendi diyarına.
Son nefesimde son sözüm
Gönlümü bilmem ama
inan avuçlarım dar gelir sana.

18.10.2001
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GÜL BAHÇELERİ
Cehennem ü~üyor anne
At benim günahiarımdan
Biraz daha üzerine
Dinsin öfkesi üşümesin
Başkasının canı incinmesin, anne.
Bütün bu günahlar benim
Benim bu kötülüklerin sorumlusu
Yakıtı ben olayım cehennemin
Benden başkasına kalmasın anne
Cehennem ateşine odun olmak.
Bana ait tüm yetimlerin günahı anne
Öksüzlerin cehenneme yönelişleri
Elbette benim suçum.
Duramadım anne kö~e başlannda yeterince
insanlar akın akın önümden akıp giderken
Durun gitmeyin diyemedim.
Yetmedi sesim anne
Yetmedi gücüm
Şimdi bitkin, şimdi yorgunum
Artık cennet çok uzaklarda anne
Cehennem ise çok yakınımda
Hemen yanı başımda bütün çevremde.
Tutuyorum sanki perçemlerinden cehennemin
Tek başına şimdi onu ben dalduracağım
Girmesin başkası anne dayanamaz yüreğim.
Onların gideceği tek yer
Gül bahçeleri olsun anne
Cennet bahçeleri olsun isterim.
Bir gün akıllanna gelirsem eğer
Beni de yanlarına çağırsınlar isterim.

10.06.2000

1
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AUR DA GiDE.roM
Bahartarım

Ben

Sen'de

kalsın

karakışiarını alır

da giderim
sevinçlerimi Sana bırakıyorum
Ben mutsuzluklarını, hüzünlerini alır da giderim.

Umutlarımı

Akşam

öncesi batan güneş
Grup ve kızıllık hep Sen'de kalsın
Ben simsiyah karaları bağlar da giderim.

Yeni açan çiçekler, güller
Ve tomurcukları hep Sen'de
Vazodaki solmuş karanfilleri
Ben alır da giderim.

kalsın

Midye kabuklarından yaptığım ız evi
Pembe boyalı pancurlarını
Balkoniarına dek uzanan sarmaşıkiarı
Hep Sana bıraktım
Ben yorgun ve boynu bükük
Hanımeli çiçeklerini alır da giderim.
deniz manzaralı tablo
uzanan çamlar
Yerlere dökülmüş kozalaklar
Gelincikler ve papatyalar
Varsın hep Sen'de kalsın
Ben kurumuş solgun ve bitkin
Senin kokularını taşıyan
Fesleğen çiçeğini alır da giderim.
Beraber

çizdiğimiz

Kenarında
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Her güzel şey ama her şey
hep Sen'de kalsın
Ben hüzün meltemlerini
Ben solgun akşamlarını
Ben kapında bekleyen
Gurbet kuşlarını
Sen'de bırakmam
Bir gece vakti
Bu yaralı yüreği
Bağnma basar da giderim.

Varsın

05.08.2000
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MUZAFFER

BAŞTOPÇU

Kocaeli Milletvekili
1948 Ankara doğumlu olan Muzaffer Baştopçu
ilk, orta, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamış
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kimya
bölümünü bitirerek, aynı bölümde "BoraksKolemanit"
konusunda
mastır
yapmıştır.
1971-1974 yılları arasında ODTÜ'de asistan,
Kimya Teknik Lisesi ve Erkek Teknik Yüksek Öğret
men Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmış
tır.

Vatani görevinin ardından 1975 yılında Petkim
A.Ş. Yarımca Kompleksinde, işletme Mühendisi
olarak göreve başlamıştır. Petkim'de sırasıyla; iş
letme Şefi, işletme Başmühendisi, Proje Baş
mühendisi ve Proje Müdür Yardımc ı sı olarak
1994 yılına kadar kuruluş aşamasındaki, fabrikaların devreye alınması, işletme ve üretimleri
ile projelendirme, yatırım, montaj ve tevsii uygulamalarında, Doğal Gaz ve Çevresel Etki
Değerlendirilmesi projelerinde sorumlu olarak
görev yapmıştır.
1994 yılında siyasete girerek, o yıl yapılan yerel
yönetim seçimlerinde Körfez Belediye Başkanı olmuş, bu görevi beş yıl sürdürdükten sonra
Kocaeli Fazilet Partisi kurucu il 2. Başkanlığı,
Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli il Kurucu
Üyeliği ile il Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
Lise çağlarından itibaren sosyal, kültürel, sanatsal
ve toplumsal etkinliklerin içinde aktif olarak
bulunmuş, birçok Dernek, Vakıf ve Sivil Toplum
Kuruluşlarında yönetici olarak görev yapmış ve
amatör olarak deneme ve şi irl er yazm ı ştır.
Halen "Körfez Eğitim ve Kültür Vakfı" nın Baş
kanlığını yürütmektedir.
Evli ve 2 çocuk babası olan Muzaffer Baştopçu
ingilizce bilmektedir.
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DiLEDiGiN GiBi
Senle olan
Uzun tutsaklığımı
ilkbaharın bu sabahında
Bir çiğ damlasının içine
Yazıp saklasaydım, kısacık.

O da orda tutsak
Bulabilir miydin? Görebilir miydin?
Bilebilir miydin?
Bendeki seni,
Yüreğim gibi.
Kuşlarla,
Güneş konmuş dallarına,

Ay geçip gittikten sonra,
Bu ağaç bizim ağacımız,
Sana adanmışların hepsi,
Sana söylenmişlerin hepsi
Hemen şurada duruyor.
Taze sıcak altında
Sesli, sessiz, sesli
Şimdi gibi.
Yollar ve

yı llar.

Asılı kalmış yeşil

bulutlarda.
Yorgun, ıslak, canlı.
Ne zaman inecekler?
Ayrı l ıklar uzakda
Güle , gülesini sallıyor,
Oyal ı bir ipek mendil
Sonbahar yaprağını bekliyor.
Ben de seni,
Nefesim gibi.

1
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Leylekler giderken mi?
Gelmişti n.

Çat kapı, haberli.
Hani soğuk rüzgarları topladık.
Birlikte.
Üst üste koyduk
Yaptık kocaman
Şimdi parmak uçlarımızda.
Üşümüş kor.
Sevgimiz gibi.
Ah be bitanem,
Güzel gözlüm
Canımın hem içi,
Hem dışı.
Şi i r yazmak senin için
Şair olmak kolay mı?
Zor bilirim zor.
Ama zor oyunu bozuyar işte.
Her şey hep gönlünce olsun.
Dilediğin gibi.
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ALİ COŞKUN
istanbul Milletvekili
Doğu Anadolu'nun hırçın Munzur Dağı eteklerinde kurulu Başpınar Nahiyesi'nde (KemaliyeEğin)
1939 Yılı Şubat ayında doğdu .
ilkokula köyde başladı, ailece 1947 yılında Ankara'ya göç edince ilkokulu Mimar Kemal' de, Ortaokulu ve liseyi 1. Erkek Sanat Enstitüsü'nde
bitirdi.
Talebelik yıllarını çalışarak sürdürdü . 1960 Yılında
Sümerbank'tan burslu olarak Yıldız Teknik
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesi'nden
mezun oldu, işletme iktisadı ihtisası yaptı .
Üniversite yıllarında Türk Musikisi ve tiyatro çalış
malarına katıldı. Talebe cemiyeti başkanlığı yaptı.
Sümerbank'tan Kale grubuna transfer olup 35 yıl
birçok halka açık şirkette, Vakıf Fatih Üniversitesi
ve Coşkun Koleji kuruluşlarında görev aldı.
Çeşitli vakıf, dernek ve kuruluşlardaki görevleri
yanı sıra DPT, MPM, TSE'de istanbul Sanayi Odası
Meclis ve Başkanlık Divanlarında ayrıca Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB). Dış
Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEiK) Başkanı olarak
görev yaptı.
Siyasetle 1957 yılında DP Gençlik Kolları'nda
tanıştı. Uzun yıllar aktif siyasete girmedi, ancak
bir vasiyet üzerine siyasete atılarak 20-21-22 nci
istanbul
Milletvekili
seçildi .
Dönem
Halen 59 uncu hükümette Sanayi ve Ticaret
Bakanı
olarak
görev
yapmaktadır.
Evli olup, iki cocuk ve iki torun sahibidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun oldu. i.ü . işletme Fakültesi'nde
lisans üstü ihtisas yaptı. Mezuniyetinin ardından
(1960) Kara Kuv. Ordu Donatım Okulu Eğitim ve
Sicil Subayı ve aynı dönemde Balıkesir Lisesi Fizik
Dersleri Öğretmeni olarak askerliğini yaptı.
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Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.; AR-TUR Turizm A.Ş.; Kaleporselen Elektroteknik San. A.Ş.; Kale Makine ve Kalıp San. A.Ş.; Kale
Export Ticaret A.Ş.; Kalebodur Seramik San. A.Ş.; Türk Suudi
Yatırım Holding A.Ş.; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.; Bisan Bisiklet
San. ve Tic. A. Ş.; Ege Mosan Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.;
Kematex Kemaliye Tekstil San. A.Ş.; Coşkun Mühendislik Müşavirlik
Ltd. Şti.; Coşkun iletişim Ltd. Şti.; Biltektaş Bilim ve Teknoloji Araçları A.Ş. gibi şirketlerde Kurucu ve üst düzey yönetici olarak görevler yaptı.
T.O.B.B. -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı DPT- Devlet
Planlama Teşkilatı Özel ihtisas Komisyon Başkanı · i.S.O.- istanbul
Sanayi Odası Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili · MPMMilli Prodüktivite Merkezi Başkan Vekili· TSE-Türk Standartları Enstitüsü ve "iEC" Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Delegesi · islam Ülkeleri Odalar Birliği Başkan Vekili· "ICC" Milletlerarası Ticaret
Odası Türk Milli Komitesi Başkanı ve Konsey Üyesi
DEiK-Dış
Ekonomik ilişkiler Kurucu Başkanı
Türkiye-Magrib (Tunus, Fas,
Cezayir, Libya, Moritanya) Ülkeleri iş Konseyi Başkanı · iKV-iktisadi
Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı ·Yıldız Üniversitesi Vakfı Kurucu
Başkan Vekili ·Türk Musikisi Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi · iş Dünyası Vakfı Başkanı· istanbul Sanayi Odası Vakfı iSVAK Kurucu Üye·
Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Başkan Vekili · Fatih Üniversitesi
Mütevelli Heyet Kurucu Başkan Vekili · TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi · Aydınlar Ocağı Genel Başkan
Yardımcısı Birlik Vakfı Kurucular Heyeti Üyesi · Türkiye Gönüllü
Teşekküller Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi· Erzincan Kültür ve Eğitim
Vakfı Kurucu Başkanı· Elazığ Kültür ve Kalkınma Vakfı Kurucu Üyesi
Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi· istanbul Yeminli Mali Müşavirler
Odası üyesi gibi kuruluşlarda mesleki ve gönüllü görevlerde bulundu.
Hamburg Wirtschaft und Sprachenakademie Şeref Diploması, i.ü.
işletme iktisadi Enst. Başarılı Yönetici Belgesi, istanbul Sanayi Odası
Üstün Başarı Belgesi ve Meclis Şeref Üyesi, TOBB Şükran Şildi,
Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği Üstün Hizmet Şildi gibi birçok
ödüller aldı. Beş kuruluş tarafından ayrı ayrı "Yılın Bakanı" seçildi.
Türkiye'nin Enerji Sorunları ve Çözüm Yolları, (Türkiye 2. iktisat
Kongresi-DPT Yayınları); Ekonomik Kavram ve Göstergeler adlı
yayınları yanı sıra, "Yalın Ayak" isimli Şiir kitabı ile çeşitli gazete ve
dergilerde; araştırma yazıları ve çok sayıda makaleleri yayımlandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı döneminde otuzu aşkın
bilimsel ve teknik konular üzerine araştırma ve inceleme çalış
malarını yönetti. Birçok şiiri. Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği ile tür-

kü formunda bestelendi.
20, 21 ve 22 nci Dönem istanbul Milletvekili, T.B.M.M. Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelikleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
19.11.2002 Tarihinde teşekkül eden 58 inci Hükümette Sanayi ve
Ticaret Bakanı oldu. 59 uncu kabinede aynı görevini sürdürmektedir.

36

1

22 DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

iSTANBUL'A DAiR
iSTANBUL,
iSTANBUL' U
iSTANBUL'A. .. !
iSTANBUL
iSTANBUL
iSTANBUL
iSTANBUL

BiR FELSEFE,
BiR TARiH,
BiR EFSANE,
BiR TUTKU.

BiLMESEYDiM,
PEYGAMBER'iN MÜJDESi OLDUGUNU.
ÖGRENMESEYDiM,
FATiH'iN iSTANBUL'U ALDIGINI.
HiSSEDEMEZDiM,
KÜLTÜR DEGERLERiMiZiN ÇALINDIGINI.
SEVEMEZDiM,
BU KADAR iSTANBUL'U.
ANLIYAMAZDIM,
SULTANAHMED'iN, AYASOFYI\NIN VARLIGINI.
FARKEDEMEZDi M,
BETONLAŞIP YOK OLDUGUNU.
GÖREMEZDiM,
TÜM GÜZELLiKLERiN SOLDUGUNU.
SEVEMEZDiM,
BU KADAR iSTANBUL'U.
GURURLANAMAZDIM,
BAKlP, BAKlP DA TARiHi SURLARINA
OKUYAMAZDIM,
BiNLERCE "FATiH/\' ULUSATLI HASAN'A.
iMRENEMEZDiM,
MANEViYAT DOLU SÜLEYMANiYE'YE, EYÜP SULTAN'A.
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BAGLANAMAZDIM,
BU KADAR iSTANBUL'A.
TUTULAMAZDIM,
AŞlKLAR MiSALi EŞSiZ BOGAZ'A
ALDIRMAZDIM,
KOKAN TEHLiKE DOLU ÇÖP YIGINLARINA
AGLAYAMAZDIM,
YOKSULLARA, SOKAK ÇOCUKLARINA
BAGLANAMAZDIM,
BU KADAR iSTANBUL'A.
GiDEMEZDiM,
AHiLER OCAGI KAPALIÇARŞI'YA, ÜSKÜDAR'A.
ÜZÜLEMEZDiM,
GEÇEN DEV TANKERLERE, KiRLENEN SULARA.
DÜŞÜNEMEZDiM,

TARiHiN YOK OLUP GiRMESiNi RÜYALARIMA.
BAGLANAMAZDIM,
BU KADAR iSTANBUL'A.
YA BU iSTANBUL BÖYLE OLMASAYDI
YA DA BEN BÖYLE OLMASAYDIM,
BU iSTANBUL'DA
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HASRETiM
HAS RETiM;
BAŞI KARLI HlRÇlN DAGLARA.
FlRAT KENARlNDA
SÜMBÜL, NERGiS KOKAN BAGLARA.
HASRETiM;
PINARIM IN BAŞlNA,
TOPRAGINA TAŞINA
HASRETiM;
YOLSUZ, KÖPRÜSÜZ OLSA DA KÖYÜME.
YAZlN SERiN,
KIŞIN SIMSlCAK TAŞ DUYARLI EViME.
BENiM KÖYÜMDE;
ZENGiN TARIM ALANLARI,
PORTAKAL, MUZ BAHÇELERi YOK,
AMA YOKLUK iÇiNDE
iNSANLARlN GÖNLÜ TOK.
BENiM KÖYÜMDE;
BiR MAYISLARI BiLMEZLER,
MiTiNGLERi, DiRENiŞLERi GÖRMEZLER,
POSTA AYDA BiR GELSE DE
HASTANESiZ, OKULSUZ OLSA DA
ÇiLE ÇEKSELER DE
ŞÜKREDiLiR MEVLJ\YA.
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ÖZLEDiGiM BUNLAR Ml ?
HASRETLiGiM KÖYÜM MÜ?
BAHARDA COŞA N DERELER,
SEHERDE ÖTEN BÜLBÜLLER,
KIRLARDA AÇAN RENGARENK ÇiÇEKLER,
KAYBETiiGiMiZ DEGERLER Mi?
YOKSA ÇOCUKLUK GÜNLERiM Mi 7
NEYi ÖZLEDiM BiLMiYORUM.
BiLDiGiM TEK ŞEY; HASRETiM:
TEMiZ TOPRAGA, HAVAYA, SUYA,
KAYBOLAN iNSANLIGA,
TERTEMiZ iNSANLARA.
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BiR KALEM HiKAYESi
BAZI DERSLER, ANILAR VARDlR,
UNUTULMAZ.
BAZI ARZULAR VARDlR.
KINANAMAZ.
KÖYDEN GÖÇ ETiiK ANKARA:YA
KISA ZAMANDA ATILMALIYDIM
HAYATA, HATIA HAYATIN TAM ORTASINA
BU SEBEPLE KAYDOLDUM,
O SANAT OKULUNA
iYi BiR ÖGRENCiYDiM.
O KADAR iHTiYAÇ ARASINDA,
RENKLi KALEMi OLANLARA ÖZENiRDiM.
BEN DE ÖDEV KAGIDINA
SORULARI KIRMIZI, CEVAPLARI MAVi,
YAZMAK iSTERDiM.
OKULDAN UZAKTA,
ELEKTRiKSiZ BiR EViMiZ VARDI.
BABAM MEMURDU ETiBANKTA
YÜRÜYEREK GiDER GELiRDiK OKULA.
ÇALIŞIROl GECE BiTENEKADAR iŞi.
OKUL ÇIKIŞI GiDERDiM YANlNA,
DAiRE BAŞKANI iZiN VERMiŞTi,
AYDINLIKTA ÇALIŞMAMA
HiÇBiR ŞEYE EL SÜRMEZDiM,
YANAN IŞIKTAN BAŞKA.
O GÜN OLAN OLDU,
ÖDEV YAPARKEN BU AYDINLIKTA,
HAYALiMDEKi KALEMi GÖRMÜŞTÜM MASADA
BiR UCU KIRMIZI, DiGERi MAVi,
ALIP KULLANDlM ONU.
BABAMDAN iLKAZARIO GÜN iŞiTiiM,
ORADA ÖGRENDiM,
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DEVLET MALINA DOKUNULMAZLIGI.
HAK EDiLMEYENiN HARAM OLDUGUNU.
iKi SATIRDI HEPSi YAZDIGIMIN.
AZI DA BiRDi, ÇOGU DA BiRDi HARAMIN.
HELALLiK ALlNMALlYOI YARIN.
SAATLER UZADI, GECE BiTMEDi,
ANAMIN TESELLiSi BANA YETMEDi,
GÜN UZADI, SAATLER GEÇMEDi.
ÖZÜR DiLEDiM BAŞKANDAN.
AFERiN ALMlŞTlM BU DAVRANIŞTAN.
O KALEM EDiLMiŞTi BANA HEDiYE.
HAYADA iLK iMTiHAN BÖYLE VERiLDi iŞTE.
OKULLAR Bini MÜHENDiS OLDUM,
DEVLET MALINA BiR DAHA DOKUNMADIM.
GÖREVLE GELDiM YÜKSEK MAKAMLARA.
KlYMETLi KALEMLERiM OLDU.*
iMZA ATIIM BÜYÜK PROGRAMLARA.
DOLAŞTIM DÜNYA ALEMi.
HiÇ KULLANAMADlM O KALEMi.
ŞiMDi ÇALIŞMA MASAMDA HEPSi,
AMA O KALEM EN KIYMETLiSi.

* MERHUM TURGUT ÖZAL AGABEYiN
ETiiGi MONT-BLANC DOLMA KALEMi

HEDiYE

1

41

42

1

22 DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

YAUNAYAK
YALlN AYAK GELDiK DÜNYAYA.
YALlN AYAK GEÇTi ÇOCUKLUGUM.
SONRA AYAKKABILARlM OLDU,
SIKTI AYAKLARIMI YlLLARCA.
NE GÜZELM i Ş ÖZGÜRCE YAŞADIGIM,
YALlN AYAK GÜNLERiM.
ŞiMDi;

MARKA AYAKKABlLAR GiYMEK MODA
AMA NE ÇARE?
YiNE YALlN AYAK GiDiLiYOR MEZARA1.. .
YALlN AYAK GÖMÜYORLAR MEZARA ... !
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ZENGiN ÖLDÜ .. .!
Hayata
Fakir geldi;
Yol buldu, yolak buldu ,
Nice şirketler kurdu .
Ne yedirdi, ne yedi,
Dost edinmek bilmedi.
Hak yedi, kalpler kırdı,
Hayatta hırslı kaldı.
Çabucak zengin oldu,
ki zengin öldü ... !

Yaz ı k

Mirasçı l ar üşüştü,

Bölmek için

dövüştü.

Alan oldu, hep aldı,
Veren el olamadı.
Ruhu şad olsun diyen ,
Ne yazık duyulmadı.

06.07.2004
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TOPRAK .. !
TOPRAK ANA;
NELER NELER YETiŞTiRDiN,
ADEMDEN BU YANA
HER DOGAN GÜNEŞi,
HER YAGAN YAGMURU,
EMEREK, KANA KANA
YÜCE MEVl__/\NIN KUDRETi ,
YANSIM IŞ TAŞA TOPRAGA

HEM ÜRETiP YAŞATMAKTA,
HEM YiYiP BiTiRMEKTE
iNSANI,
DOYA, DOYA

29. 10.2004
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SU-H20
PATLAYAN HiDROJEN,
YAKAN OKSijENiNLE
BiRLEŞiNCE HAYATSIN .
VARLlKLARA CAN KATAN ,
YARADILIŞTA VARSIN.
ATEŞ SENiNLE SÖNER,

DAMARLARDAKi KANSIN.
BUHAR OLUR YÜKSELiR,
YAGMUR OLUR YAGARSIN.
DÖRT MEVSiMDE ÇAGLAYAN
KIŞIN BEMBEYAZ KARSIN
MEVL..A:NIN MUCiZESi
SEN Ki ABI-HAYATSIN .
SUSUN, SUSUN, SUSUN .. !

12.12.2004
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Dr. HASAN ALİ ÇELİK
Sakarya Milletvekili
1959 Sakarya/Bezirgan doğumlu. ilk, Orta ve
Liseyi Adapazarı'nda, yüksek öğrenimini Gazi
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde (YTÖO)
1979 yılında tamamladı. Aynı yıl endüstri meslek
lisesinde öğretmenliğe başladı.
Konya ve Sakarya Endüstri Meslek Lisesinde 5 yıl
görev yaptı. 1985 yılında i.T.Ü . Sakarya Mühendislik Fakültesi MYO'da Öğretim Görevlisi oldu.
1987 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bil.
Ens.'de "Motorlarda
ve Taşıtlarda
Yakıt
Ekonomisi " konulu tezi ile Yüksek Lisans öğ
renimini, 1991 yılında "ileri Teknoloji Seramiklerinin Motor Performansına Etkileri" konulu tezi
ile de Doktora öğrenimini başarıyla tamamladı.
istanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi
ve Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi,
Yardımcı Doçent Doktor sıfatıyla Öğretim Üyeliği
ile Program Başkanlığı, Enerji Ana Bilim Dalı Baş
kanlığı, Makine Eğitim Bölüm Başkanlığı, Fakülte
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı
görevlerinde bulundu.
Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli makale
ve tebliğleri ile fakülte ders kitabı mevcuttur.
Çeşitli gazetelerde yayınlan mış aktüel makaleleri
ve yayına hazırlanmış kitapları bulunmaktadır.
Makine-Otomotiv konularında AR-GE faaliyetleri
vardır ve tarım müstahsilidir.
Teknik Elemanlar Derneği Sakarya Şubesi
Kurucusu ve Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu il Başkanlığı yaptı.
Askerliğini yapmış, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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BULUŞMA

Uyumam bundan sonra zaman bitti bitecek,
Fı rsat elde duruyor biraz sonra gidecek,

Güneş batsa ay doğsa yudum bağazda kalsa
Yaşasın yaşadığım geçen günden iz varsa

Ağla eviadım ağla giden bir devdi diye

Bakan görmezdi beni şan şöhretim yok diye
Bilmezler ki ben garip, bir devi taşıyorum
Sınır çizmişler s ığmam, kalplerde yaşıyorum.

Bitti her şey, yokluğum varlığımla buluştu
Önce giden sevgi li sonrakine kavuştu
Bir topraktı bedenim, bir topraktan besiendi
Taş toprak kucakl adı hu diyerek, seslendi.
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iBRET
Yuvarlak harika eliptik, oval
Kapalı kutuya su nasıl dolar
Ot, darı , et olmuş bu ne müthiş hal
Sıvı mı , katı mı, madde de bu hal
Kim saklar bir canı kutu içinde
Çin'de aynı formül hemde laçinde
Sual cevap olmuş, sual içinde
Rüya saklar hayat, ilmi niçinde
Su dolu kutuda ne arar ki can
Belli bir ısıda belli bir zaman
Bekleyipte gör, organlar ve kan
Etlerle, kemikler imal ne yaman
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YOLUN SONU
Zaman damla damla bitse de bile
Geçmişten geleceğe bir adım gelir

Binbir dertle uğraşıp cebelleşsende
Gözyaşın aleme can suyu gelir

Sabah idi doğduğun başlangıç yeri

Öğleyin hayatın zirvesindesin
ikindi vaktinde düşen gölgeni
Karanlık çökünce gömer gidersın

Azgın selin önünde ne engel olur
Güneşle aramızda bulut tül gibi

lrmak suyu için deniz bir sondur
Hayat akıp giden bir pınar gibi
Bir mizan ki ölçü zerre şaşmadan
Vicdan sarayında huzur zor gelir
Sanki göz kapağın yumup açmadan
Yolun sonu bize kavuşmak gelir
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MEHMET NECATi ÇETİNKAYA
Elaz ı ğ

Milletvekili

1943 Kadıköy-ELAZIG doğumlu. istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mülki idare
Amirliği, Kaymakamlık, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Vekilliği, Hatay, Giresun il
Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Ordu, Konya, Olağanüstü Hal Bölge,
Bursa ve Manisa Valiliği görevlerinde bulundu.
Görevleriyle ilgili ABD ve Almanya'da "yerel
yönetimler ve kamu yönetimi" seminerlerine
katıldı. Ve bu iki ülkeden sertifika aldı.
1995 yılı 20 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Konya'dan Milletvekili seçildi. TBMM
Adalet Komisyonu ve içişleri Komisyonu Başkan
lığı, Türkiye-Güney Afrika Parlamentolar Arası
Dostluk Grubu Başkanlığı,
1999 yılı 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Manisa'dan Milletvekili seçildi. Dışişleri
Komisyonu Üyeliği ve KEiPA Başkanvekilliği
görevlerinde bulundu.
AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Kasım
2002 yılında Elazığ'dan 22 nci Dönem Milletvekili seçilen M . Necati ÇETiNKAYA halen, AK
Parti Kurucular Kurulu MKYK Üyesi ve Seçim iş
lerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
görevini yürütmektedir. ingilizce, Farsça, Arapça
bilmektedir.
Çetinkaya'nın ayrıca bestelenmiş ve TRT repertuvarına alınmış çok sayıda şiiri ve TBMM'de yaptığı konuşmalarını topladığı "Meclis Kürsüsünden" adlı yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.
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FANi DÜNYA
Ey fani dur biraz

düşünsene

Nereden gelipde nereye gidersin
Aklını başına

devşirsene

bir

Zaman sona erer sen

eğlenirsin

Bu cihanda nice beyler sultanlar
Nerde güzel nerde civan

yiğitler

Nerde benim ben her şeye kadirim
Diyen

anlı şanlı taçlı

Hepsi gitti

kaldı

Bir çukura

düştü

Yollar bitti

artık

büyükler

mülkü

sarayı

bulmaz

bulmaz

çırayı

sırayı

Kefeni yeğlerdi bulmaz abay ı
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MEHMEDiM
Üzülme Mehmedim o günler yakın
Yeise kapılma aman ha sakın
Çünkü senin ruhun yeisi men eder
inanan insanlar menzile gider.
Yürü vatan senden hizmet bekliyor
Yüreğinde cevherini saklıyor

O cevher ki zafer onunla geldi
~ılmaz denilen dağları deldi.

Mutlu günler onun iman zaferi
Titretirdi ona gökleri yeri
Bu gün o günlerin cevherin mi yok
Sararmış benzin rengin hep soluk.

Sılkin artık kükre yer gök iniesin

Dünya tekrar dirilişin dinlesin
Bir kişidir dünyada hak sahibi
Hak benimdir kimse engel olmasın.
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DENiZ

Neden inilersin köpüren deniz
Sen de ben gibi hep dertli misin
Başını daim taşiara vurup

Gece gündüz böyle iniler misin

Senin de mi aradığın birşey var
Benim gibi sana da mı dünya dar
Bitip tükenmez mi sende ahu zar
Benim gibi yad ellerde yar mı var.

Mayıs 1963 - istanbul
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CANIMIN CANI

Benim canımın canı efendim
Sensin gönlümün sultanı efendim
Sensiz bana dünya zindan misali
Derdimin dermanı sensin efendim.

Hikmeti vücudum sendedir sende
Aşığın uğrunda olmu~tur bende

Ne olursun rahmeyle merhamet eyle
Canımın canan ı

sensin efendim

Gönlümün sultanı sensin efendim

(Bestelendi)

9 Ağustos 2004 - AN KARA
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HARAP BAGLAR
Dediler ki harap olmu~ bağların
Yüreğimi ate~lerle dağ i arım

Gece gündüz fıgan eder ağiarım
Ben çileyim murat almaya geldim
Güller solmu~ bülbüllerin ötmiyor
Mah yüzünde gülücükler bitmiyor
Viran gönlüm yar eline gitmiyor
Kapında kul olup ölmeye geldim

Viran olmuş bahçelerin bağların
Gece gündüz zarı zarı ağiarım
Yüreğimi ateş ile dağiarım

Bülbül oldum gülün dermeye geldim

1992 - Bursa
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RECEP GARİP
Adana Milletvekili
1956'da Tarsus'un Sanlıca köyünde doğdu . ilköğrenimini köyünde, Ortaöğrenimini Adana

imam Hatip Lisesinde, Üniversiteyi Yüksek islam
Enstitüsünde tamamladı.
1982 - 1987 yılları arasında Adana Erkek
Lisesinde Öğretmenlik ve Yöneticilik,
1987 -1994 yılları arasında Adana Fen Lisesinde
Öğretmenlik ve Yöneticilik,
1994- 1999 yılları arasında istanbul Ümraniye
Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü,
1999 - 2000 yılları arasında Eminönü Belediyesi
Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü yaptı. 2000
yılında tekrar Ümraniye Belediyesindeki Kül t ür
ve Sosyal işler Müdürlüğü görevine geri döndü.
2002 Eylül ayına kadar bu görevini sürdü rdü.
Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler yaptı. Çeşit
li Vakıf ve Derneklerde Başkan ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
Türkiye Yazarlar Birliği, iLESAM, GESAM, Adana
Ressamlar Derneği Üyesi Tiyemder 2. Başkanlığı,
Yimder Kültür Başkanlığı görevlerini yürüttü. Birlik Vakfı Adana Şube kurucularındandır.
Alemera, Büyük Akın, Çınar, Pulsuz, Yeni Sıla ve
Ay Vakti Dergilerini yayınladı. Radyo ve Televizyon Programları hazırlayıp sundu.
Ulusal ve Yerel Basında yazılar yazdı. Kültür ve
sanat ağırlıklı seminerler, konferanslar verdi.
-Halen,Türk Dili, Karınca, Kız Kulesi ve Ay Vakti
Edebiyat Dergisinde Deneme ve Şiirleri yayın
lanıyor. Ulusal Gazetelerden,Yeni Devir, Milli
Gazete,
Aylık Dergilerden, Mavera, ikindi Yazıları, Kültür
Dünyası, islam Edebiyatı, Düş Çınarı, Hüner,Yedi
iklim, Susku, Yedi Harf, Hece gibi dergilerde
yazdı.
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Bir imza Serüveni adlı eseri Türkçe ve Boşnakçaya, bazı şiirleri de
Arap Edebiya t ına uyarlana rak yayıml a nmaktadır.
Çeşi t li radyolarda kül t ür ve sana t p rogramları ile birlikte Teh a
Ajans tarafından 30 günlük ramazan p rogramı hazırlayıp sundu.
Nüans Prodüksiyon ve müzik yapımı ile Sufi Trans Mega Müzik
Yapımcılığı danışmanlıklarını yaptı. Garip, bir çok şairin şiirini özel
bir TV kan a lı için seslendirdi. Şair ve ya z arlığın yanı sıra 15 yılı aş
kın süredir yağlı boya resim çalışmaları ile uğraşan Garip, resimlerinde soyut çalışmayı tercih etmiştir.
Yayınlanmış ı3 kitabı bulunuyor.

ESERLERi
ı-

Deprem Sesi Bir Sahil (Şiir)
Irmaklar Akar içimde (Şiir)
Savaş Türküsü ( Şiir)
Bir imza Serüveni (Günlük Turkçe-Boşnakça)
Mavi Gül (Şiir)
Bir Leyla Düşü (Şiir)
Namaz ve Oruç Risalesi (Kitap)
Kurban Risalesi (Kitap)
Öğretmenime Şiirler (Şiır Antolojisi)
ı
Mavi Türkü (Şiir)
ı ı- Şehir ve Medeniyet (Deneme)
12- Mehtapta Lisan (Deneme)
ı3- Gülün Adı Kırmızı (Tiyatro)
Yayınlanmayı bekleyen 5 kitaplık dosyası hazır bulunmakta.
Yağlıboya 18 Resim sergisi açtı
234567890-

SERGiLERi
1- Tarık Zafer Tunaya (3 Aralık-ı5 Aralık ı996)
2- Eyüpoğlu Sergi Salonu (ı O Mart 1997)
3- Ümranıye Sergi Salonu (15 Eylul-S Ekım 1997)
4- Tarık Zafer Sergi Salonu (4 Şubat-20 Şubat 1998)
S- Altunizade Kültur Merkezi (23 Hazıran-30 Hazıran)
6- Tuzla Kültür Evi (1S Ekim-7 Kasım 1998; Karma)
7- Beyoğlu Sanat Galerisi (6 Nisan-30 Nisan 1999)
8- Altunızade Kültür Merkezı (01 Haziran-13 Hazıran 1999)
9- Tarık Zafer Tunaya (S Eylul-S Ekim 1999)
10- Taksım Sanat Galerisı (4 Mayıs-20 Mayıs 2000)
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Altunizade Kültür Merkezi (5 Mayıs-1 O Haziran 2000)
Şehzade Mehmet Sofrası Kültür Merkezi (16 Ağustos 2001 )
Halis Kurtça Kültür Sanat Evi (13 Nisan-20 Nisan 2002 )
Ali Müfit Gürtuna Kültür Merkezi (2 Eylül-15 Eylül 2002 )
Beyoğlu Sanat Galerisi (21 Şubat-9 Mart 2003)
Adana 75. Yıl Sanat Galerisi (Karma) (2 Nisan-9 Nisan 2003)
Artvin Hopa ilçesi (1 Temmuz-10 Temmuz 2003)
Ankara DDY Sanat Galerisi (20 Ekim - 6 Kasım 2003)

Evli ve dört çocuk babası olan Recep Garip 23 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimlerinde Adana ilinden AK Parti Mi.lletvekili o larak
Parlamentoya girdi . Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Kültür ve Gençlik, Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. Halen Milli Sa vunma
Komisyonu ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesidir.
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1

KARANUK GÖZLERiNDEN KORKrUM iLKiN
karanlık gözlerinden korktum ilkin
bir gece gibi kucaklayan
bir yıldız gibi kayıp duran gecede
içime bir ürperti gibi giren titreten
bir yılan gibi soğuk
bir kış gibi donduran
karanlık gözlerinden korktum ilkin

karanlık gözlerinden korktum ilkin
yağmur sonrası buharlaşan

topraktan
buhur kokulu nargile salonlarından
üzerinde kestane pişirilen kızarmış sobalardan
ve kırk atlının geçtiği karanlık geceden
şarkın asık suratlı yağız delikanlısından

ve senin karanlık gözlerinden korktum ilkin
sen yol aldığım, demir attığım son liman
kokladığım ilk çiçek,
yapraklarımı titreten son rüzgarsın
sevdiğim tek insan kara sevdamsın,
demir yaylı yolların gıcırtılarından
çocukların çocuk olmadan yaşlandıkları bir zamandan
geceyle gündüzün dilini çözemeyen adamdan
ve yorgunluktan dizlerinin bağı çözülen Ayşe anadan
eğri bir bakıştan, yıldırım çarpmasından
ve senin karanlık gözlerinden korktum ilkin
insan kalbi
özü ise
en güzel özü sen taşıyorsun ey sevgili
söyle özünde gül mü taşıyorsun

varlığın

bir yıldız kaydı gecede: Onu gördüm
sen nerelerdeydin
adını sordun : Aşk dediler
sonunu sordun: Yutkundu, derin bir ah çekti
son gördüğümdekabirde yatıyordu.
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çekirge sürülerine rast ladım Dicle kenarında
hi lale tutunan bir çocuk gördüm bir panoda
yorgun şehirler gördüm bu asırda
yorgun dağlara rast ladım insanın suratında
ve aşkın kaybolduğunu gördüm
rüzgarın yağmurları kırbaçladığını

ve çocuğun kızgın bakışını
ve annenin hüzünlü ağlayışını
ve senin karanlık gözlerinden korkt um ilkin
gul denince
peygamber gelir hatırımıza
aşk ondan bir parçadır
biz de ondanız, korkumuz ondandır
sevgimiz de ondan
o nedenle aşka kurbanız
gül aşktır
aşkın dili de güldür, çünkü
bir yı l dız, bir deniz, bir gül üşümüşse eğer
koçlar kınalı değilse
kitabı aşk gibi taşımıyorsa insan

eğer kurbanlık

damarları kopmuştur hayatın

o nedenledir ümit , o nedenledir korku
buna sebep karanlık gözlerinden korktum ilkın

19.12.2002

Meclis
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BiR LEYLA DÜŞÜ

Serencamında

gizliydi yalnızlık
Bir Leyla düşünde boy veren
Yedigüller derenlerdendi zahir
Oymakların küheylanların tozundaydı

içimde ince ince eğrilen
Beni Leyla'ma taşıyan sendin
Umutlarımı alıp götüren
Rüzgarları salıveren üstüme
Zemheride kara gecede
Tutanaklara geçirilen bendim
Bendim yiğitçe ayakta duran
Bir Leyla düşü gören
Karlı dağları aşardım eskiden
Gençtim, yiğittim , kanım deliydi
Rüzgarlara yaslanırdım
Doru atlar gibi şahlanırdım
Türküler söylerdim yüce dağlarda
Dağları aşıp aşıp ulaşırdı
Leyla'nın ülkesıne

türkülerim
Leyla, bir nar çıçeği gibiydi
Narin dı, eşsızdı, sümbül kokuluydu
Zerdali çiçeklerine benzerdi sesi
Sabah rüzgarı gibi hoştu
Güvercin kanatlıydı, zeytin gerdanlığıydı
Küçüktüm okula gıderdim
Ellerımde kıtapiarım vardı

Leyla'nın
Şiirlerim

ülkesine daır yazılar yazardım
okunurdu salonlarda

Aralarında dolaşırdım
Hıçbiri tanımazdı beni
Oysa zemheride kara gecede
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Tutanaklara geçirilen bendim
Bendim yiğitçe ayakta duran
Bir Leyla düşü gören

ll
Ayyıldızlı

bayrak dalgalanırdı düğün evinde
Halaylar çekilir davullar çalınırdı
Bir yaz akşamında ocak başında
Düğün yemeklerinde toplanırdı bütün ahali
Yerliler ata eğer vururlardı
Ezan sesinde dururlardı
Bayramlarda camileri doldururlardı
Bütün yerliler orada olurlardı
Biraz şeker, biraz fındık, biraz da leblebi
Dağıtılırdı çocuklara
Çocuklar ne de güzeldiler bayramlarda
Çocuklar ki büyüklerin önünde diziidiler
Sevinçle öptüler ellerini
Sonra evlere taşıdılar bayramı
Bayram Leyla'nın kendisiydi sanki
Bır Leyla düşüydü bayramınki
Yine de zemheride kara gecede
Tutanaklara geçirilen bendim
Bendim yiğitçe ayakta duran
Bır Leyla düşü gören
lll
Önce elif demişti babam
Elif upuzundu dimdik dururdu
Sonra be'yi, te'yi, cim karnında noktayı
Güzel he'yi, vav'ın sırlarını
Ve dahi Çanakkale'de kalan dedemi
Yemen'de kalan amcalarımı öğretmişti
Annemden albastı hikayeleri dinlerdim
Yunus'un ilahileri düşmezdi dilinden
Sonra gece yolculuklarını yayla yolunu
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Karlı dağları

uçsuz

bucaksız

Toros

dağlarını

Yörük çadırlarını yayık ayranlarını
Çoban Mustafa'yı, ünlenmiş kemik kavalını
Bir de Leyla'nın ülkesini özlerdik
Leyla'nın ülkesi Mekke'ydi
Zemheride kara gecede özlerdik Medine'yi
Oysa tutanaklara geçirilen bendim
Bendim y iğitçe ayakta duran
Bir Leyla düşü gören
Ah yalnızlıklar ülkesi
Ah yakamoz ların sancılı rüyası
Sevdiğim şehir istanbul
Düşlerimin nazlı gelini
Çeşmelerinde akan suyu
Her sabah doğan güneşi
ilkbahar esintilerini, nazlı çiçekleri
Patika yollardan geçen ömürleri
Kalıba dökülmüş insanları
Aniatmadım

daha
Dahası Leyla'nın ülkesini
Leyla'nın kendisini
Ona yazılan destanları, şiirleri
Fuzuli'nin Su Kasidesi'ni
Şeyh Galib'in Nat'ını
Hacı Arif Bey'in, ltri'nin bestelerini
Sunmadım daha
Saksılarda çiçekleri
Bahçede açan gülleri
Tavus kuşunu, güvercinleri
Leyla'nın türküsünü söyleyen bülbülleri
Sunmadım daha
Dahası zemheride kara gecede
Tutanaklara geçirilen bendim
Bendim yiğitçe ayakta duran
Bir Leyla düşü gören
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DÜŞ VE GERÇEK
ve birdenbire koptu damariarım yeryüzü kan,
yüreğim paramparça,
kutsal topraklar adına.
bir çocuk uykudan uyandı
bir annenin dağlanmış yüreği,
kudüsün semalarında
ayin oldu.
türküler yakıldı.
yıkık

evler gördüm
yıkık gönül ler...
ayakları kırılmış,
kolları kopmuş çocuklar gördüm,
ve o gece, anrıem ağlıyordu,
kudüs ağlıyordu.

şakaklarından ,

ellerime , böğrüme kadar,
uzanmış bir el gördüm ,
yahudi,
saçlarından asılmış bir kadın gördüm,
sokakları kaybolmuş şehirler gördüm,
öldürülmüş, gömleği dürülmüş şairler gördüm:

bir gece rüyamda,
laıetlenıyordu is ra ıl ...
ben gülüyordum,
denızde geziyordum,

havada uçuyordum.
yaralı bir ceylan gibı

ürkek bir kaçkın.

22 DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi [ 65

bıçak açmıyor dilimi

iki kolum, on parmağım,
hem gül koklar,
hem tetik çeker.
ben ağlıyorum,
ağlıyor mescid-i aksa

zulmün fermanına karşı savaşıyor,
saçiarım ve sakallarım.

barut kokusu çorbalarımız,
dağılıyor durnan duman.

bütün bir Asyayı kuşatıyor
dualarımız,

ve filistinli bir çocuk,
caddede yatıyor boydanboya.
ateş ve kan

fire and bload.
her taraf kızıl kıyamet
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AŞKA DAiR
Gece uzun bir yolculuklur
Aşka dair sözler için
Aşka dair ne varsa

Yürekler neyi taşıyorsa
Bilinen ve bilinmeyen
Ve gecenin içine yürüyen
ince, hafif bir gök şarkısıdır
Dilime dolanıp duran
Aşka dair ne varsa
Yazılan söylenen

Al getir bana
Yüreğimi onar

içime düşüp duran üşümeleri kaldır
Kanatlarını ger üstüme
Yüreğimi aç, dilimi çöz
Dökülen ağıtlarımı duy biraz
Aşka dair ne varsa
Anlat biraz.
Aşka dair ne varsa

Romanlarda, mektuplarda
Getir· bana, acım ı dindir
Güvercin Gerdanlığı'nda
Leyla ve Mecnun' da
Mona Lisa'da okuduklarıma
Gariplerin Kitabı'na
Rilke'nin Mektupları'na
llgıt ılgıt akıp duran zamana

Sonsuz bir aşkın argümanlarına
Takılıp duran

O tarafa, bu tarafa salınan ağaçlara
Aşka dair ne varsa getir bana
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Aşka dair ne varsa getir bana

Her mevsimde açıp duran çiçeklere
Yediveren güllere, gülleri derleyen lere
Gül yüzlü meleklere, çocuklara
Gökten inen kitaba
Yağmura

Güneşe
Güneşte terleyen işçiye
Aln ı nı toprağa koyan köylüye
D ahası dağlara, ormaniara
Sazına, sözüne, yüreğine

Sahip olana
Ustaya, mürşide bağlı o lana
Ve aşka ve sana
Aşka dair ne varsa getir bana
Geceye dair sözlerimi bırak
gel biraz
Yüreğime tan ı k ol sabır bırak
Uçan kuşlara bak
Çınarın yaprakianna
Haydi gel artık kapımı tıktat

Ayın şavkına

Yorgunsun biliyorum
Biraz soluk al
Sonra saçlarını uzat, sevda ları anlat
Durma hadi söyle
Bana açan çiçekleri anlat
Uçan ke lebekleri
Bir daha söyle, bir daha söyle
Aşka dair ne varsa
Aşka dair ne varsa getir bana

istersen bir kar türküsü söyle
lslık çal çorba kaynat

H aydi durma artık
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Sava~a dair ne varsa
Acıya

dair ne varsa

Anlat biraz
Biraz sana, biraz bana
~ka dair ne varsa

Denizleri, vapurları, balıkları anlat daha
Çiğdemiere dü~en kırağıyı
Şehre dü~en sis bulutunu

Her mevsim açan gül tomurcuklarını
Ko~tukça sevdaya tutulan atları

Biteviye a~ka tutulan genç kızları, delikanlıları
Dahası, erik ağaçlarını, bademleri, akasyaları

Yüzüme dü~en kırı~ıklıkları
Bir kediyle, köpeğin oynayı~larını
Çocukların saf bakı~larını anlat

Hadi anlat gülüm
Hadi anlat
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LEYLA 1 BABiLE VEDA
Ah Leyla, ah ceylan gözlü sevgili
Sana mecnun ne yapsın
Cana, candan canı ne yapsın
Leyla'nın nefesiyle bulu~an Dicle

Yürek yangınında perişan Dicle
Dalgalarla hırçın dağlara dönüşen Dicle
Yeni bir bahar için gelmi~tim sana
Ben Leyla; gönüller yıldızı
~kın ate~inde kaynayan güzel

Sana sığınmak için gelmiştim
Harlanmı~ yü reğimi sunmak için gelmiştim.

Yamaçlarında gezindim senin

Ne anlarım, ne zamaniarım
Kaybedilmi~ güzelliklerin peşindeydim yalnızca
Seni türkülere taş ıyan neydi

Yüreklere dü~üren ne
Ne nazlı gelinlerin , ne üçgüllerin
Bembeyaz bakireliklerin ta~an rü yasıydı yansıyan
Rüyalarımı süsleyen dalunaydın
içimde çağlayan durmadan ağlayan Dicle
Beni yeni bir bahara ta~ısan olmazmıydı
Ey yüce likler bildirisi
Ey semerkantın nazlı ceylanı
Babil ak~amlarından kalan masalları
Binbir gecelerden süzülen Bağdat rüzgarlarını
Aslan başlı hükümdar saraylarını
Nasıl anlatmalıyım
Dahası peri yüzlü bakire gecelerini
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ihtişamlı Süleymanın ordularını
Hüthüt kuşunun kurşuni bakışını
Vedahi Selahattin camilerinden duyulan
Saba makamındaki ezanları.
Ey yü reğine yaslandığım Dicle perisi
Ey iki kaşın arasındaki bakir toprak
Rüzgardan atları bekleyen çocuk
Seni kadimler kadimine bırakıyorum
Seni toprağın renginde buluşan
Aşkın ırmağına bırakıyorum

Aah Leyla, ah ceylan gözlü peri
Sana mecnun ne yapsın
Cana candan yakın
Canı ne yapsın

26 Mart 2003
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/<AR
bu gün Ankara' da kar var
sende bahar
seni sende kıskanan bir ben var
beni benden eden
ey hüznün sureti
ey yü rek yangını
söyle de gitsin yollar
yollar yollara ekfensin
kaybolsun yo llar
seni senden alan baharı kıskanırım
seni sende sana bırakan akşamları
bir gelen, bir giden çalı kuşlarını
bir· de kaybolup giden

zamanı

bugün Ankara' da kar
sende bir hal var
damarlarında kan

Ankara' da kar var

24 Ocak2004
Ankara
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ALAETTiN GÜVEN
Kütahya Milletvekili
ALTINTAŞ - 1950, Ali Osman - Kezban - izmir
Yüksek islam Enstitüsü- Arapça, ingilizce, Farsça
- Eğitimci - Uşak Eşme Lisesinde Öğretmen ve
Yönetici, Kü tah ya ve inebolu imam Hatip
Liselerinde Öğ r etm en ve Yöneticisi, Kütahya
Merkez Yenidoğan ilköğretim Okulu Öğretmen,
Kütahya Özel Kırklar ilköğretim Okulu Yöneticisi
- 22 nci Dönem Kütahya Milletvekili, Evli, 5
çocuk.

22 DÖNEM ŞA i R MiLLETVEKiLLERi

iSTANBUL'DA VAKiT
Florya'da bir deniz
Başını

bir

Dalgalar

köşke

kıyıyı

Gözyaşıyla

ağlıyor,

vurarak.

öpüp

yalıyor,

divana durarak.

Ufuk gönlü gönle
Aşkı sevdayı

bağlıyor,

yüklenip vararak.

Gün ortasında bir ırmak çağlıyor,
Tüm vakitleri sararak.

Bir çift göz iç evlerimizi

okşuyor,

iğde ağacına içten bakarak.

Gül

goncayı sarmış saklıyor,

Bülbüle inat

akşam

vakti açarak.
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GiZ
istanbul'u sevdim,
Deniz gibi ...
Besmele ile gezdim,
Bir giz gibi ...
Denizi

kıskandım,

Sarmaş dolaş olamadım,
Kendı adıma,
Adımiarım adına ...

istanbul'u sevdim,
Ayrılığı tatmayan istanbul'u,
istanbul'la konuşan denizi,
Ey güvercinler hepinizi ...
Eminönü'nde bir kız çocuğu,
Rüya gibi gülerek akıyor.
istanbul !.. istanbul' ..
Ahi.. istanbul diyerek ...
istanbul'u benim gibi severek,
Denizi kıskanıyor...
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SEYiR
Serüvenimizin soluklandığı tarih,
Yollara düştüğümüz tarihtir.
imzalar kazındı kara kara,
Fermanlar asıldı demir duvarlara,
Bizse bekliyorduk,
Ve bakıyorduk telialı bol diyarlara.
Dağların kolları

kavi,
Gönülleri hoyrat...
Mahrem bir el,
Canevimizde dolaştı durdu,
Renk ve desen gergefinde.
Leylak'ları severdi dedem,
Ninemse yazgülü ...
Dikerdi mevsimlere,
Kuytu vakitlerde.
Asırlık çınariarın

gözleri,
Gölgelerimiz üzerinde dolaşır,
Okşar bizi çocukların sözleri,

Arş-ı

alaya ulaşır

1

75

76

1

22 DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

ZAMAN GERGEFiNDE DENMiŞLERiN ÖZETi
Ben bir çocukları,
Bir de çiçekleri sevdim.
Park çiçeklerini acımaklı,
Dağ

çiçeklerini biteviye sevdim .. .
H oyrat köy delikanlılarını da öyle ...
El

değmemiş zamandır,

Çocuklar...
Göz

değmemiş mekandır,

Çiçekler...
Sevgi yüklü ,
Muştu yüklü,
Bir de ... bir de umut ...
Sen gibi,
O gibi,
Sizler gibi ...
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HASAN GÜYÜLDAR
Tunceli Milletvekili
1946 yılında Tunceli'de doğdum. 3 Kasım 2002
Tunceli'den CHP Milletvekili seçildim. 3
Kasım'a kadar serbest çalışan bir inşaat mühendisiydim. Bir oğlum ve bir kızım var. Yaşamım hep
Tunceli'de geçti. Çünkü dünyalar harikası Munzur
vadisinden en çok iki ay uzakta hasrete dayanabiliyorum.
Eşim Nuray'ı ilk gördüğüm anda ilk işim ona şiir
yazmak oldu. Eşime vurgun olmamın bir yararı da
şiir yeteneğimin toplumsala yönelmesidir. Zaten
ondan sonra sevda şiirlerini hiç yazmadım. Çok
sevdim o şiirleri. Yalın ve çok içten şiirlerdi. Belki
hayatın kendisiydi de ondan. Ama ne yazık ki
emek verdiğim o şiirlerin hiç bir satırı bile insanyılında

ların duygularına ulaşmadı.

Bir gece değil, güpegündüz dehşetli bir 12 Mart
"Balyoz hareketi" günlerinde jandarma bizim
sokaktan rap rap geçerken emanete verdiğim o
DEV GENÇ'li arkadaşımın babası korkudan ders
kitaplarımla ve derste hocalarımın anlattıklarının
tümünü aktardığı m sayfalar dolusu dosyalarımla o
kızgın ısı veren soba da şiirlerimi de ateşe verdi.
Kurşun kalemimi de!
Yıllarımın birikimi böylece küle döndü. Ve ben bir
daha şiir yazma cesaretini kendimde bulamadım.
Dünyamız güzel, insanlar güzel. Ama yönetenler
nedense hep savaşıyorlar. Taa dünyanın öbür
ucundan dağları denizleri aşıp, Irak'ta fakir lraklıya
bombaları yağdırdıkları gibi.
Kimyasal silahlarla Halepçe'de yanan Kürt çocuklarından, Bosna'da zemheri de bir dağın yamaçlarından üşüşüp kaçmakta olan Bosnalı çocuklar
gibi ... ve Nazımdan tutunda Nilüfer'in şarkısında
çığlık çığlığa
çocuklar ölmesin diye inadına
direnenler gibi ben de savaşlar bitsin (ve belki biter
diye) balyoz hareketinden yıllar sonra cesaretle
yazdığım savaşın panzehiri tek ve son
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SEVGi
Ben bir

kız çocuğuyum

Çiçeklerle büyüdüm ben
Fidesi uzak Asya çocuklanndan
Şu kekik gözlü çiçek
Bu;
Simsiyah saçlı Afrika çocuklan
Çok acil
Güvercin kanatlannda yetişmek için
Halep'çe den - Bosnalı çocuklara
N ilüfer'in çığlığında erken büyüdü
Bu zeytin tanesi
Ben bir çocuğum
Çiçeklerle büyüdüm ben
Suyu sevgiden verildi toprağa
Bundandır hep
Kardeş kardeş serpilip gelişmeleri
Tohumu sevgidir kardeşim
Şakası yok bunun
Dal budak olur gider
Taaa en uzak ufuklara
Silahlar iki büklüm olur utancından
Su olur, ekmek olur çöl kumu Afrika'da
Bu sevgidir kardeşim
Şakası yok bunun
Doyasıya

mutluluk
Ağız dolusu gülümseyiş insanlarda
Alır başını

giderse
Çocuk kalbimde bu SEVGi
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iSTANBUL VE SEN
Sevgilim, canımın içi, bir tanem
Merhaba
Çirkinliğe merhaba
Biliyor musun Allah aşkına
Ben bir şey biliyorum
Bu harikulade
Çirkinliğin bile senin
en güzel
dünya güzeli
Ve sen

herşeyim

Demiyorl a ı· sana her şeyin en iyisi
Melekler kıskanırmış Annabelayı
Anjelikaya herkes şiirler dökermiş
illa da Elsanın gözleri diyor Aragon
Ama bilmiyorlar ki bende sen
Üç kere daha güzelsin Kleopatra'dan

Tutup istanbul'u gösterdiler
Bu şehrin can eriğinde aradım gözlerini
içtim içim içim
Bağazın maviliğini tüm
Dayadım gövdemi Üsküdar iskelesine
Ve Kız kulesinden baktım akşamianna
Bu muhteşem şehrin
Neyse ki sevgilim
Boş verdim güzelliğini aramaya
Ne arar
Çirkinliğine değmez

Şu cennet misali istanbul
Değmez sana

1
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MUHARREM İNCE
Yalova Milletvekili
1964 yılında Yalova'nın Merkez Elmalık Köyünde
doğdu. Sırasıyla Elmalık Köyü ilkokulu, Yalova
Ortaokulu, Yalova Endüstri Meslek Lisesi ve son
olarak da Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim
Fakültesinden mezun oldu.
Çeşitli liselerde Fizik öğretmenliği yaptı. Daha
sonra memuriyetten istifa ederek, Yalova'da özel
bir dershanenin kuruculuğuna öncülük etti. Aynı
dershanede yönetici ve öğretmen olarak görev
yaptı. Bu süre içinde Özel Dershaneler Birliğinin
(ÖZDE-BiR) Yalova temsilciliğini yaptı ve birliğin,
Türkiye genelindeki örgütlenmesinde aktif görevler üstlendi.
1996 yılında Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği
Şube Başkanlığı yaptı.

Bir dönem Yalovaspor Yönetim Kuruluna seçildi
ve kulübün Basın sözcüsü oldu.
Yerel gazetelerde ve ulusal basında çok sayıda
makale ve şiirleri yayınlandı.
Mübadele ile ilgili çalışmalar yaptı, konuyla ilgili
olarak Balkan ülkelerinde yerinde incelemelerde
bulundu, çeşitli etkinliklere katıldı .
CHP'nin tüm birimlerinde görev aldı. ilçe
Yönetim Kurulu üyeliği, ilçe Eğitim Sekreterliği, il
Başkan yardımcılığı, Kurultay Delegeliği görevinde bulundu. 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce
il Başkanlığına seçildi. 3 Kasım 2002 tarihinde
yapılan Genel Seçimlerde Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisinden 22. Dönem Yalova
Milletvekili seçildi. Halen TBMM'de iki dönemdir
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyonu
üyesi olarak görev yapmaktadır.
Evli ve bir oğlu vardır.
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iSKELE KUŞU
iki bine be~ kala
iri başın
uzun sivri gagayla
beni mi izliyorsun iskele ku~u?
Körpe körpe gözlerin
ifildiyordu ak~amın deli~men vaktinde.
Yısa yısa dayanıyor

ömrüm

Aganta diyor deli gönlüm
Agantaı

Çavu~ üzümü olsa yanımda;

ince kabuğu
ufak çekirdeği
iri tanesiyle
uzun süre ağaçta beklemi~
pembele~miş ballısıyla,

bir de sen olsan yan ımda
Gönlümün demirbaşı.
Bir sen ısırsan çavuş üzümünü
bir de ben;
bir üzüm tanesini aynı anda ısırsak
Sen ve ben.
Acıkır mıyım sanıyorsun

Bi tanem!

1

81

82

1

22. DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

LACiVERDi
Diz boyu sarhoş luk
ve saçların
akşamın renklerine bir kıpırtı katıyor.

Gri Marmara 'yı Laciverdi yap ıyor teninin kokusu .
Ağız tadım belki ama
yaşama sevincimsin doğrusu .

Göl kenarında göl balığı değil,
kendi çıplak tadında
lüfer gibisin doğrusu.
Yüreğimin kızıl sendikası
başkaldıran, direnen,

gülümserken büyüyen gözbebeklerin
gri Marmarayı, Laciverdi yapıyor
verdiğin emekleri n.
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TATANKA
Paramparça gözlerimden
ay ışığını görürsen eğer;
Tutmak için dokunmak gerek,
yazmak için sevda.
insan için özgürlük gerek,
özgürlük için sevda.
Duy beni gözlerimden
tenimden
terimden
herşeyimden.

Vurulmaya hazır geyik olayım senin için
ya da
bozkırda bir üveyik.

Tatanka olayım senin için
vur beni ta

böğrümden.

Kıyamadınsa eğer

öp beni ta küçük dilimden.
Kaşmirin sıcaklığı dokumasında

senin ki yüzünde saklı.
Bir gün gösterecek elbet;
belki ben
belki sen
belki kader haklı!
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CÜNEYT KARABIYIK
Van Milletvekili
Ak Parti Van Milletvekili 1949 yılında Gan'ın
Gürpınar ilçesi koçgüden (Didanıs) köyünde
doğdu.

ilk, orta ve lise eğitimini Anadolu'nun muhtelif
illerinde tamamladı.
Gazi Üniversitesi inşaat Fakültesi'ni 1977'de
bitirdi .
T.C.Çimento sanayiyi T.A.Ş Genel Müdürlüğü'nde
inşaat mühendisi olarak göreve başladıktan
sonra muhtelif fabrikalarda yöneticilik yaptı.
Türk-Alman-Japon konsorsiyumu ile gerçekleşti
rilen dev projelerde Türkiye Cumhuriyeti adına
kontrol müdürlüğü görevini yürüttü.
1995'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su ve
kanalizasyon idaresi (DiSKi) genel müdürü oldu.
Göreve geldiği yıllarda Diyarbakır susuzluktan
büyük sıkıntılar içindeyken, uyguladığı uluslararası projelerle Diyarbakır suya doydu.
Bu hizmetlerinden dolayı Diyarbakırlılar Cüneyt
Karabıyık'a " hızır genel müdür" adını verirken, sivil
toplum örgütleri tarafından "y ılın bürokratı " seçildi .
1999 yerel seçimlerinin ardından, kendi isteğiyle
emekliye ayrıldı. Emekliliğinin ardından, iş hayatını özel sektörde sürdürdü.
Evlive üç çocuk babası Karabıyık, ingilizce ve
Arapça bilmektedir.
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TABiAT ve SEVGiLiM
ilkbahar yeşilliğinde gözlerinin ,
Göğün berraklığında
Papatyanın
Dışında

içinde

gözlerini gördüm.

saçlarını,

gözlerini gördüm sevgilim.

ilkbahar bulutunda üzüntünü,
Gök gürültüsünde hiddetini,
Yağmurunda ayrılık

Kuşağında gülüşünü

Denizin

göz

yaşlannı,

gördüm sevgilim.

enginliğinde duruşunu,

Kabarmasında aşkını,

Dalgalannda kendimi gördüm sevgilim.

Gülün

kırmızılığında yanağını ,

Dikeninde

kirpiğini ,

Kokusunu koklamak isterken,
Renginde

kanımı

gördüm sevgilim.

21.02.1 971
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MEHTAPTA SEN

Mehtabın

tüm

haşmetiyle,

Berrak gökyüzü
Bütün tabiat

yıldızlarıyla,

güzelliğiyle,

Rengarenk çiçeklerin mis kokusuyla
Seni bana

Pistte

hatıriatıyordu

birleşen ...

Her yeni gelen çiftierin
Sarhoş

edici

orkestranın nağmeleri,

Şarkımızı çalıyordu

"Buruk

Acı" nın

H atırlatıyor

gelişiyle,

sevgilim.

her kelimesi seni bana

ve ağiatıyordu sevgilim.

29.06. 1972
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ÇiÇEKLERiN MATEMi

Kucak kucak

topladığım

Sahipsiz ve ürkek
Seni

gözlediği,

çiçekler,

duruşu;

besbelli ...

Dalından kopardığım

Ve senin için

topladığım

Rengarenk çiçekler;
Bir gün

vereceğim

diye

içimde bir teselli ...
Çiçeklerin hazin

duruşu;

Kahr ediyor içimden
Bir an önce

kavuşuruz

diye

Kalbirnden bir temenni ...

11.06.1972
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VASffET
Kalbim seni ölünceye dek
Yad edecektir.
Aşkınla dolan muzdarip gönlüm
Aynı

hisle ha~r olacaktır.

Sevginle yanan kalbime YAR! ..
Muhabbet kadehinden bir yudum sun.
Yalnız

Bari

bunu çok görmiyesin leylam ...

ac ısız

öleyim

benı

Öldüm, ölüyorum birazdan ...
Yalnız

bir vasiyetim sana ...

O da a~kında ölen ben talihsizin,
Mezar taşıma " ... seni sevdi" diye yaz .

19691 IGDIR
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TABiAT HATlRLATTI SENi

Bu gün yine

sardın

bütün

benliğimi

Bütün tabiatta sen
Tüm güzelliklerde özün ...
Karşımdaki
Kırmızı

gök, gözlerini;

güller,

yanakların ı hatırlattı

bana

Leylak kokusunda ko kun ...
Şu

karanfi l güleçliği tıpkı gülüşün gibi ...

Saçlarının sarısını

papatya;

Zambağın hırçınlığı; şuhluğu

Hatırlatıyor

bana.

18.05 . 1972
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SERACETTİN KARAYAGIZ
Muş Milletvekili

1955 Yılında Muş'ta doğdu. ilk ve orta okulu
Muş'ta bitirdikten sonra, 1969 yılında ailesiyle

birlikte Bursa'ya göç etti. Liseyi Bursa Atatürk
Lisesinde bitirdikten sonra, Yıldız Üniversitesi
Makine Fakültesinden 1983 yılında mezun oldu .
Üniversite yıllarında öğrenci temsilciliklerine seçilerek, değişik hizmetlerde bulundu. Bu yıllarda,
Türk Halk Müziği ve uzak doğu sporları ile
amatörce uğraştı.
Üniversiteyi bitirdikten sonra, serbest piyasada
Ambalaj Sanayii, inşaat ve Makine ile ilgili taahhüt ve dış ticaretle iştigal etti .
Sosyal ve kültürel alanda faaliyet yapan birçok
vakıf ve derneğin kurucusu olup, MÜSiAD'dan
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyefiği ve Genç
işadamları Vakfında Genel Başkanlık görevlerinde
bulundu. Dünyada Doğu ve Batıda birçok ülkeyi
dolaşıp, incelemeler yaparak, Siyasi ve Ekonomik
konularda, yaptığı gözlemlerini değişik platformlarda, kitlelere aktardı.
2002 Milletvekilleri seçimlerinde AK Partiden,
Muş ili 22. Dönem milletvekili olarak TBMM
üyeliğine seçild i. AK Parti Teşkilatianma Komisyonunda, Bölge Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Almanca, ingilizce ve Kürtçe bilmekte olup, evli
ve 3 çocuk babasıdır.
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HAZIRiM
sesienişim mısralarımda ..

Bu sana on uncu
Şii r

nedir bilmezken,

şiir kitabına

Ama öyle bir kitap ki bu, ne
Bir sonbahar

akşamıydı,

Bilir miydim bu hale
Her zaman

kör

açanı

var ne

olası

gözlerim

geleceğimi

okuyanı.

gördüğünde

seni.

ben.

neş'e fışkıran yüreğim,

Yüzüm gülümserken kan
Beni bana

çevird in beni .

şikayet

Sensiz olan her

ağl ıyor şimdi.

ediyorum,

şeyden,

Bir ot gibiyim anlayacağın,

boş

sokaklarda

konuşarak.

kendimden bile habersizim.

güneşi

sen olan, hep sana yönelen bir ot.

"Beni sevseydin neler verirdim d~emem" her şeyim sensin çünkü ...
Ama yüzün

güneş

olduktan sonra, bin

yıl yanarım kızgın

çölde.

Ne gölge isterim ne de bir tas su.
Kalbin
Ne

aş

koğuşum

olduktan sonra, bir

asır kalırım

mahpusanede.

isterim, ne ekmek.

idam sehpası şefkatın, bastığım iskemle gururun, cellat yeşil gözleıin ,
Yağlı

halat saçların olduktan sonra,

Geçir boynuma, vur tekmeyi iskemleye.
Ölmeye hazırım.
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TESElJ.j

Biliyorum,
En

şiddetli

depremierin izleri var kalbinde.

Yüreğin şu

Ama

boş

harabelerden daha harap ...

ver madem ki

anlamadı,

Düşünme boşuna.

Biliyorum,
Hayallerin sel afetine

uğradı

sanki.

"Ümitsiz de yaşanır mı" diyorsun belki de.
Ama

boş

ver, madem ki kalpsizdi,

Üzülme boşuna.

Biliyorum,
Bir derya kadar dolusun
Dokunsam

ağlarsın

şimdi.

belki de,

Ama bir gün seni, meyhane
Böyle per
Düşün

perişan

de ...

görüp

ağlama .. .

kapısında

güleceğini düşün.
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SEN
Gündüz zihinlerimde Sen,
Gece

rüyalarımda

Sen,

Okuyorum dilimde Sen,
Hayalimde hülyam Sensin.
Kahvedeyim
Saz
Falcı

çalarım

fıncanda

Sen,

te linde Sen,

söyler dilinde Sen,

Can ben isem canan Sensin .
Yürüyorum
Sevdan ile

karşımda

başımda

Sen,

Sen,

Sayıkiarım düşümde

Sen,

Hasta benim, ilaç Sensin .
Sabaha dek
Sular gibi

ağiatan

çağl atan

Sen ,

Sen,

Hem derdimin sebebi Sen ,
Hem derdime çare Sensin

1
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IlASAN FEIIMİ KİNAY
Kütahya Milletvekili
KÜTAHYA-1964, Nejdet-Muhibe, Anadolu
Üniversitesi iktisat Fakültesi, Gazi Üniversitesi
Pedagoji Formasyonu Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat Politikası
Master (tez aşamasında), iş Adamı-Seladon Çini
ve Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve murahhas aza, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odası Genel Sekreteri, Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi-Evli, 2 Çocuk.
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60'1ı yıllardaki

1
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gurbetçi i§çilerin an ısı na ...

Gurbetteki babam
Bir tahta bavulla yolunu tuttun baba gurbet yurdunun.
G ittiğinde veda, geldiğinde sevinç gözyaşı dökülürdü göz-

lerinden,
O tatl ı bakışlarının taa içinden ...
Yı llardır bereket verdin alın terin le Anadolu toprağı na .. .

Gurbet kazancıyla evimiz şenlendi, yurdumuz şenlendi,
hayır dua l arını a l d ı n yardım ettiklerinin ...

Gah okul, gah fabrika oldu kazancın beı·eketinden
Yeter mi baba, y ı lda bir ay ve belki de üç yılda bir görmek
vuslat yolunun

bekçilerine ...
Senin dindi mi ki hasretin ezan sesine ...
Geldiğinde tutamadık göz yaş l arımızı, gittiğinde tutamadık,
canı yandı canlarının ...
Oğu ll arın büyüdü, kızların büyüdü, hasretin büyüdü,

Vatan toprağına diktiğin eserlerin büyüdü ...
'1'\namın tarhanasını özledim" diye gönderdiğin mektupları

okurduk köy meydanında
Seni özledik baba, toprağın özledi, kırların da .. .

14 Nisan 2005

Saat: O1:00
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ZÜLFÜ LİVANELİ
istanbul Milletvekili
ilk albümünü 1974, ilk hikaye kitabını 1978 yılın
da yayımladı .
Kendi ülkesinde ve dünyada; besteleri, kanserleri,
film müzikleri ve kitaplarıyla geniş bir izleyici kitlesine kavuştu.
Nazım Hikmet başta olmak üzere modern Türk
ve dünya şiirinin önde gelen adlarının şiirlerini
besteledi .
1986 yılında Mikis Thedorakis'le birlikte "Türkiye
Yunanistan Dostluk Derneği"ni kurdu.
Aynı yıl Mihail Gorbaçov'un öncülük ettiği "lssık
Göl Forum"un kurucuları arasında yer aldı.
1996 yılında UNESCO'nun Paris'teki genel merkezi tarafından iyiniyet Elçisi seçildi ve genel
direktör danışmanlığı görevlerine getirildi .
Türkiye'de Arafat'ta Bir Çocuk adını taşıyan kitap
çeşitli dillere çevrildi , isveç ve Alman televizyonları tarafından film yapıldı.
1996 yılında Milliyet gazetesinde tefrika ed ilen
Engereğin Gözündeki Kamaşma romanı, Balkan
Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Bir çok dile çevrildi,
ispanya, Yunanistan, Güney Kore gibi ülkelerde
en çok satan kitaplar listesine girdi ve dünya
basınında övgülerle karşılandı.
Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm romanı ise 2001 yıl ı
Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı. Kitabın
yayın hakları birçok ülkenin yanıs ı ra, Fransa'daki
Edition Gallimard tarafından alındı.
Yazarın dördüncü edebiyat yapıtı olan Mutluluk,
Türkiye'de büyük kitlelere ulaştı.
Kültür ve sanat çabal a rıyla dünya barışına yaptığı
katkılardan dolayı UNESCO-Paris tarafından
büyükelçilikle onurlandırılan Zülfü Livaneli, otuzdan fazla ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.
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Bunlar arasında San Remo Yılın Bestecisi Ödülü, Alman Plak Eleştir
menleri Birliği Ödülü, Hollanda Edison Ödülü, Valencia ve Montpellier film festivalindeki 'En iyi Film' ödülleri, Antalya Film Festivali'ndeki iki Altın Portakal ödülü sayılabilir.
Harvard, Princeton gibi üniversitelerdeki ilgi gören konferansları,
dünya kültür zirvelerinde sunduğu bildirileri, besteleri, kanserleri,
filmleri ve ki taplarıyla tanınan Livaneli'nin 1997 Mayıs ayında Ankara Hipodromu'nda yarım milyon kişiye verdiği konser, bu alanda
bir rekor oluşturuyor.
2002 seçimlerinde, istanbul'dan CHP Milletvekili seçilen Livaneli'nin
Gorbaçov'la Devrim Üstüne Konuşmalar adlı kitabı ise 2003'te
basıldı.
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BiR NEHiR GiBi
Bu aşk bende akar gider hep akar gider
Köpük gibi çağiayarak bir nehir gibi
Ayrılıktan

çöker gider hep çöker gider

Çağı! çağı! köpürerek bir nehir gibi

Bilirim nehirler uzun
Bilirim rüzgar sonsuz
Duyanm uzak yıldızlan
Akanm bir nehir gibi
Gün uyanır mor şafakta bende bir özlem
Gün kavuşur yıldız yıldız bende bir hasret
Bir nehir gibi
Uzak yollar seni bana bana getirir
Yanık

sesler seni söyler hep seni söyler

Bir nehir gibi
Köpürerek bir nehir gibi
Bilirim nehirler uzun
Bi lirim rüzgar sonsuz
Duyanm uzak yıldızlan
Akanm bir nehir gibi

22 DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

GÖKYÜZÜ HERKESiNDiR
Bir gün
Çok bunalırsan
Denizin dibinde
Yosunlara takılmış gibi soluksuz ...
Sakın unutma gökyüzüne bakmayı

Gökyüzü senindir
Gökyüzü herkesindir

1
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SEVDAUM HAYAT
Akasya kokan gecelerde
Türküler söyleyip dolaşırdın sen
Birer birer dökülen hecelerde
Kendi yüreğinle yarışırdın sen
Sağolsun

uçan

kuşlar

Çiçeğe durmuş ağaç
Yaşasın sevdalılar

Sevdalım

hayat

Karanlıktan

güçlüydü hep aydınlık
Uzakta parlayan sımsıcak ı ş ık
Şiir sana tutkun sen ona aşık
Kendi yüreğinle yarışırdın sen
Sağolsun

uçan

kuşlar

Ç içeğe durmuş ağaç
Yaşasın sevda lılar
Sevdalım

hayat
dalga dalga uzar giderdi
Ölüm gözümüzde bir arpa boyu
Çocuk gibi öper okşar severdim
Yediğim ekmeği, içtiğim suyu

Yaşam

Sağolsun

uçan

kuşlar

Ç içeğe durmuş ağaç
Yaşasın sevdalılar
Sevdalım

hayat
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MEHMET ATiLLA MARAŞ
Şanlıurfa

Milletvekili

1949 yılında Şanlıurfa'da doğdu. ilk, orta ve lise
burada tamamladı. 1971 yılında
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai
Ekonomi ve işletme Bölümünden mezun oldu .
Yurdun çeşitli yerlerinde mühendis, eğitimci ve
yönetici olarak çalıştı. Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı yaptı. Şanlıurfa Milletvekili olarak Meclise girdi . Hareket, Edebiyat,
Mavera, Harran, Yedi iklim dergilerinde şiir ve
yazıları yayınlandı. Evli olup ingilizce bilmektedir.
Eserleri :
inceleme: Peygamberler Şehri (1997). Şiir : Şeh
rayin (1981 ), Aney (1983), Zor Sözler (1989),
Künyemize Aşk Yazıldı (1997), Merhaba Ey
Hüzün (1997), Doğudan Batıdan Ortadoğudan
(1976), Adanmış Şiirler (2004), Deneme: Beyaz
Adamın Kutusu (2001 ).
öğrenimini
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BAGDAT PAZAR YERİNDE

... Ve bombalar yağıyor Bağdat çarşıianna
vuruyor kehribar lesbih salan dükkaniarını
düşüyor içimin en lenha ve mahrem yamaçlarına

hasret kesiliyorum o saat iliklerime kadar hayret
eı-iyor, ufalıyor

benimle beraber yüzlerce hayat

Bağdat dükkaniarında altın,

hurma, baharat

Bır bomba daha düşüyor Bağdat pazar yerine

ben bunu net görüyorum on ikinci vizyonda ·
bakıyorum

çocuklar koşuyar

annelerinin eleklerinde elleri
kan revan uzanmış yatıyor o çocuklardan biri
yerde upuzun bir kan şeridi
ll
Bana soruyor büromda ABD elçiliğinde
insan haklarından sorumlu biri, anlayışı dar
"Bu savaşı nasıl görüyorsunuz" diyor hiç sıkılmadan
bu savaş mı bu Allah aşkına
tek tarafiı bir güç oyunu
çocuk cesetleri üstünde oynanan kumar
Gelin Kızılderilileri konuşalım diyorum, Zencileri
Filistin'i, Afganistan'ı işgale uğramış bütün coğrafyaları
Şimdi sırası değil diyor, şu karşımda oturan Amerikalı
Şimdi artık yok baharal çarşıları, ne altın ne de Pazar

Sade cesetler üzerinden göğe yükselen buhar
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il(j YALNlZ ÇAM
Kanlıca ön lerinde iki yalnız çam
Uzatmış boynunu derin sulara ...
Boğaz içinde da l mış esrarl ı bir uykuya

SükCıt ki şimdi ıssız en yal ı n bir makamdır

Ve benimle bir başına bu gece bu yalıda
Ön bahçede misafir ya l nızca iki çamdır
Parlak yıldızları yok mehtabı yok bir gece
Gemiler geçecekmiş bu sessizlik bitince
Bu sessizlik bitince baştan sona acı gam
Karta! yuvası yalı ön bahçede iki çam
Uzanıvermiş göğe budanmayan her dalı
Yeşi l maviye vurgun bulut göğe sevdalı

Kanlıca önlerinde iki ya l nız çam
U zatmış boynun u derin göklere ...

Kasım

1998

1
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MERHABA EY HÜZÜN
Merhaba evinden ayrılan gurbetçi
dalından koparılan

gül

kıyıdan uzakla~an gemi

sevgilisinden ayrılan sevgili
istasyondan çıkan tren
trenin çığlı k ç ığlığa zili
Merhaba gözden uzakla~ıp
gökte kaybolan uçak
anadan ayrılan çocuk
dağda

vurulan ceylan

Merhaba tek ve tenha yerler
ayrılıklar

ölümler

beni boğan duygu se li
gözlerimin buğusu
bağazımdaki ağıtlar merhaba

Bir ku~ ölüsü bahçe kenarında
bir yavru kedi sokak ortasında
ölü bir kelebek kapı aralığında
ağı nda kuruyup kal mı~ örümcek
yuvasında ölü bulunmu~ karınca

Merhaba ey hüzün
Sevgili m
merhaba.
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SESSiZ ÖLMEl.i
Ve çıkıp gelmelisin, rüyalardan, masallardan
serüvenlerden
Bana beddualar etmelisin, kalbirnden vurmalısın beni
Bu yalan, yanlış kuralları kim koymuş niçin koymuş
demeden
Değiştirmelisin

hemen, senin hissene düşenleri

Sevgine ihanet edenleri, tek tek vurmalısın mesela
Devirmelisin kara yere, o nazik, nazenin bedenleri
Lüzumu yok olanı, tutup kolundan atmalısın kapı dışarı
Ha orada olanları, her nasılsa , ha buraya gelenleri
Yerli yerine koymalısın her bir şeyi yeniden
Çarşıları önce yıkılan, şehirleri, evleri, ev içierini

Yapacağını

yap artık görelim, boşuna ipe un serme

Deme iki de bir de ah ne yapmalı, ne etmeli
Alnından kurşunlamalı sonunda onu, beni ya seni

Bir güzel ölmeli insan, ölü nce, sessiz sedasız ölmeli ...

Balgat, Aralı k, 2003
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ENSARÖGÜT
Ardahan Milletvekili
ARDAHAN, ÇILDIR-1946, Abdullah-GüllizarKazakistan El Ferabi Devlet Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Bölümü-ingilizce, ArapçaEkonomist, iş Adamı-i şs i z liği Önleme Derneği
Başkanı, Kars-Ardahan-Iğdır Demokrasi Platformu Başkanı, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Kurucusu
ve Üyesi-Evli, 2 Çocuk.
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GÖLE
KAŞAR FESTiVALi
Kızgın güneş, yeşil çimen, acı su
Dümdüz bir ova
H alı deseni gibi i ş l enmiş binbir renk
Yollar, dağlar, ormanlar
Sana selam duruyor insanlar
Göle'l i

Köyden, yayladan geliyor
Gün ı şığı nda
Başında şapkas ı
Ayağında

kara lastiği ile
Uzaktan gelenlerle
Kucaklaşıyor, hasretle, sevgiyle
Göle'l i
Güneşin altında
Kıvranırcasına

izliyor festivali

Festival de
Yakalamaya ça lı şıyor
Bir ümit ışığı nı
Göle'l i
Yüzleri

kavrulmuş

Yüreği

sevgi dolu

Elleri nasırlı
Çocukl arı işsiz,

kendileri çaresiz
Kavramaya çalış ıyor Festivali
Göle'l i

Göle, 1995
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HiKMET ÖZDEMİR
Çankırı

Milletvekili

iSTANBUL - 1946, Süleyman - Semiha - Ankara
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Aynı Fakültede
Doktora - Almanca, Arapça - Prof. Dr., Öğretim
Üyesi - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel
Müdürü ve Talim Terbiye Kurulu Temsilci Üyesi Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi
- Evli, 5 çocuk.
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ÇANAKKALE ŞEHiTL..fRjNE
Çağiadı coştu

yine Türk'ün ruhu

Anadolu'dan kovuldu binlerce
Nam

aldı,

ün

saldı savaşan

düşman

grubu

hanlar,

Allah, Allah diyordu dökülen kanlar
saldırıdan karıştı

Kahbece

Kahramanca

savaştı

savaştı

Allah için

her yer

o aslan nefer

yenilmez Türk erieri

Lailahe illailah sesleri inletiyordu her yeri
Erdirdi bu büyük

şerefe

Türk'ü ÇANAKKALE zaferi

Şahit oldu Alem Mehmetçiğin şanına
Erişeceğiz
H akl ının

er geç

ecdadın muradına

mu'inidir Hazreti Yezdan

imanlıların önünden bozuldu kaçtı düşman
Toplarıyla

Lanetullah

tüfekleriyle

birleşerek

vasfını boyunlarına

geldiler

giydiler

Ezanlar okunuyordu başlattılar hücumu
Resulullah'ın

ruhuna çok

dokunmuştu

bu

imdadı ilahi nazil oldu o demde
Ne ingiliz ne Yunan kalmıştı o yerde
Emriyle Rabbimin şehit oldu pek çok Türk ÇANAKKALE'de
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YAŞAR NURi ÖZTÜRK
istanbul Milletvekili
SÜRMENE-1951, Temel-Saniye-istanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, i. Ü. Hukuk Fakültesi, islam Felsefesi Alanında Doktora-Arapça, ingilizceProf. Dr. Avukat, Öğretim Üyesi-ABD New York'ta
Misafir Profesör, i. Ü. ilahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi ve Dekanı, Son Havadis, Tercüman, Hürriyet, Star Gazeteleri köşe yazarı, Yurti çi ve Yurtdışında 20 ödülün sahibi, Türkçe, ingilizce, Almanca ve Farsça 38 eserin müellifi-Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı-Evli, 4 Çocuk.
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SEN YOKSAN
Sen yoksan
Sesler ahenksiz, renkler soğuk
Sen yoksan
Ne yer var bana, ne yar
Yıldızlar kırık-dökük, bahçe tarumar
Şarkılar boğuk

Sen yoksan
Kuş ölgün

Gül de mahzun, dal da
Coşmuyor kalem, akmıyor satır

Kelimeler tamtakır
Yer demir, gök bakır
Ne olur, her gün
Beni düşleyerek nefes al da
Kanat çırpsın meleğim keyfince
Sen yoksan
Derdi m veremden de ince ...
Hem derdime çare Sensin
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Leyla, sen bir isimsin
Şarkılar

sana beste

Bilinmez ne biçimsin
Fakat aşkın herkeste

Yollar

eteğinde

el

Titriyor parmak parmak
Sen

fıkirde

Ruhu

son mesel

yaşatan

merak

Seni bulursak Leyla
Renkler hiçlikte donar
Ve yakan her

şey

yanar

Ölümsüzlüğe veda ...
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Dr. ALİ OSMAN SALİ
Balıkesir

Milletvekili

DURSUNBEY-1959, Arif- Şerife-istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Master ve Doktora-ingilizce, Fransızca-Denetim
Elemanı, Kamu Yöneticisi- SSK Müfettiş Yardım
cısı- Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı, Müfettişi

Devlet Personel Başkanı- Başbakanlık Başmüfet
tişi- Evli, Üç Çocuk
Yayınlanmış bilimsel kitapları; çeşitli dergi ve
gazetelerde yayınlanmış hikaye, şii r ve makaleler
bulunmaktadır.
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ÖLÜMÜNE DÜŞTÜGÜM TAFVHiN GÜNCESi
Züleyha: Eriyen güzelliği istanbulun.
1.
delikanlıydık

sen ve ben
korkusuzca yürüyorduk üstüne ölümün
ağlamayı unutuyorduk toprağa yakın olmayı.

Züleyha ı
ö lümün yazıldı ve tarih düşüldü
ikiye bölündü eşarbın
ellerimi sürdüm kanl ı saçiarına
ellerimi doğı·adı giyotin saçların
ve kar sürdüm
kar eriyordu yen i ölüydün s ımsıcaktın.
sen görmedin Züleyha
cenaze tören ierin yapıldı
resmi giyisili adamlar da geldi
hahambaşı

başgardiyan.

ll.
efaltı kuşum peri kızım

Züleyham benim
damla damla eriyorsun içimde
düşlere sığmaz olup uçuyorsun
sen rüyalarımda hep çocuksun
ağrı larımı merhem edebilirim
yo kluğuna
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lll.
hüznün en komedyeni nerde başlar
ölümüne düşülen tarih
nerde başlar Züleyha
yoksul düşlerimin mimarı ol da
endamını uzat aynalara.

AYLlK DERGi - ŞiiR ÖZEL SAYISI - 1
Nisan, Mayıs, Haziran, 1982
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BEN AŞKTAN SÖZ EDiYORUM ZÜLEYHA
Zaman geçiyor Zü leyha
Üzgünüm ben yazm ad ı m şarkıs ını ayrı lığın
Sevda derlermiş ad ı na uzaktaki vus l atı n
Ey aynalar yalan söyleyin bana
Paylaştığım

hüzündür, sevince çoktan veda

Ben aşktan söz ediyorum Zü leyha
Züleyha çiçek koyar mektuplara
Adına da vurgundu r sevdana da bütün dünya
Nasıl söylenir son sözü şarkın ı n

ince uzun, biraz da kırgın öyle mi Züleyha
Yüzüne bakamam, biraz korkak biraz dalgın
Mecnun ne ki ben yürek taşı rı m
Yeminim yok ne aşka ne günaha
istanbul'a inat ben seni seçtim
M ı sır'ın

ilk ve son kral içesi Zü leyha

Kara trenle r beklenmiyor artı k
Eller da l anıyor te lefonlarda
Korkusunda bir ceylan ı n
Göz göze nasıl yaşanır sevda
Git ve ardına bak Züleyha
istiyorsam vuslatı namerdim
Ben ellerini yalnız ellerini isterim.
Sevdalı imzalar atarım günahiarım üstüne.

19 Temmuz 2003 Dursunbey Şiir Ak§amlan
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DENiZ MAViSi ZÜLEYHA
Türkü uzaktan,
lslık

dudaktan,

Züleyha

Mısırdan

gelir.

Yakada gül,
Küf yeşil i istanbul
Karanfılim

Çocuklar

saçlardan gelir.
şen,

Kadınlar

sevecen,

Züleyha

ağlamaktan

Gözlerden

yaş,

gelir.

yürekten sevda,

Deniz mavisi Züleyha,
Ne gelirse elden gelir, dilden gelir.
Yol

ayrımında aşk,

Borcumuzdur

yaşamak,

Züleyha bulutlardan gelir.
Doğduk

ve büyüdük

Geri gelmez zaman.
Dua kuldan, ölüm Allah'tan gelir.

17 Temmuz 2004 Dursunbey Şiir Akşamlan

1

117

118

J

22. DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

TACİDAR SEYHAN
Adana Milletvekili
ADANA- 1959, ismail- Cemile-Çukurova
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Endüstriyel Planlama Master- ingilizce, Almanca, Fransızca ,
Arapça - Endüstri Yüksek Mühendisi - ANSA
A.Ş. Genel Müdürü, PASCAL Bilgisayar Teknoloji
Ltd . Şti. Genel Müdürü- Evli, 2 Çocuk.
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TUT EllERiMDEN ...
Tut ellerimden tut, götür beni,
Umut ettiğim yere ...
Olsun, renkler beklediğim gibi olmasın,
Tut elimden tut götür
Götür beni hayallerin üstüne.
Ne okuduğum masaldaki güzellikleri,
Ne de hikayelerde yaşanmış
Mutluluk öykülerini istemiyorum.
Götür beni sadece senin olduğun yere
Dur anladım bu bir hayaldi ve bitti
Olsun yine de,
Tut el lerimden tut götür
Kör kütük sarhoşluğun arasında,
Sarmalayıp taşıdığım hayallerin,
bittiği

yere .......
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BEKLEDiGiM SEN MiSiN?
Merhaba o sen misin?
Karanlıklar içinden süzülen ı §ığım

Benliğimi dolduran heyecan sen misi n?

Söyle,
Göğsümde hissettiğim nefes
Yıllarca beklediğim umut sen misin?

Hayallerimi dolduran umudum
Söyle
Ay'ın her yükseli§inde

Güne§in her doğu§unda
Aydınlanan duygu l arım

sen misin?

Yoksa sen vazgeçemediğim
Beyazlar içindeki beyazım
Uykularımı bölen dü§lerim misin?

Söyle,
Söyle o sen misin?
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ELVEDA OGLUM
Uzadı

geceler sabah olmuyor.

Hiçbir zaman yerin dolmuyor oğlum
Hayata tutunmak mümkün değil ki
Yaşamak mı .. ?

Sensiz olmuyor oğlum
Odanı bozmadım duruyor yerin

Teninin kokusu yastıkta senin
Dönecekmiş

gibi bakar gözlerin

Ne olur mümkünse geliver oğlum
Bir haber bekledim yı llarca senden
Her ayrılık sensiz bir veda oğlum
Bilirim dönüş yok gitliğin yerden
Beni affet lütfen, elveda oğlum
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SEN
Sen bir yaz gülüsün incitemezsin
Kötü de o lsa söz dilinde senin
Güzellik denince gül hatı ri amam
Çünkü gül kokusu teninde senin
Sen gü lünce sanki dünya gülüyor
Mutluluk büyüsü yüzünde senin
Bir daha sevemem sen her şey imsin
Artık tüm hayatım elinde senin
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RAMAZAN TOPRAK
Aksaray Milletvekili
AKSARAY - 1960, H. Musa, Hacer - istanbul
Ünive rsitesi Hukuk Fakültesi - ingilizce - Askeri
Savcı ve Hakim, istanbul 3 üncü Kolordu ve Batı
Garnizon Komutanlığı Askeri Mahkemesi B aş
kanı, Serbest Avukat, Noter- Adalet ve Kalkınma
Partisi Kurucu Üyesi - XXI inci Dönem Aksaray
Milletvekili - TBMM Milli Savunma Komisyon u
Eski Başkanı - Evl i, 2 Çocuk.
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AKŞAM DÖNÜŞÜ -sesler-

Saat ı 8.45.
işe paydos!
Çıkıyorum:

- iyi akşamlar çocuklar!
Asansörün düğmesine basıyorum:
- Çıtl
Kapısını kapatıyorum, hafıf bir gıcırtı.
Dışarı çıkıp yürüyorum,
iskarpinlerimin sesi:
-Tık tık tık!

Minibüse biniyorum, 175.000 TL uzatıyor ve
Sesleniyorum:
- 4. Levent alır mısın?
Diğer yolcu:
- Bir Beşiktaş lütfenl
Bir diğeri:
- Bir Maslak alır mısın?
Şoför soruyor:
- Maslak 2 tane mi?
Arka koltuktaki:
- Beşiktaş ne kadar?
Şoför:

- 110.000 lira.
Minibüs doluyor, hareket ediyoruz.
Motor sesi:
-Rrrnn! rrrnnl
Şoförün teybinden duyuluyor
Nefıs bir keman taksimil
Daimabahçe'ye iniyoruz ağır ağır
Minibüsün motor sesine
Vites kolunun çıt çıt sesleri ile
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Arka koltuktaki yolcunun
Öksürük sesleri eşlik ediyor
Daimabahçe'yi geçiyoruz
birden duraklıyor
Arkamızdaki taksi şoförü kızmış,
Klakson sesleri kulağımızı tırmalıyor.
Bir yolcu biniyar ve
Sesleniyor:
- Ertuğrul sitesi ne kadar?
Şoför

Şoför:

- 1 10.000 lira!
Devam ediyoruz.
Muavin koltuğunda oturan
Sanki Al Capon
Uzun siyah palto, siyah kasket
Keskin, sert
Ve karanlık bakışlı,
Bırakın kafasını sağa sola çevirmeyi,
Hiç kımıldamamaya yeminli sanki.
Hafifçe mırıldanıyorum:
- Zavallı adam, istanbul'un eseridir mutlak.
Hareketlenen bir yolcu:
- Yeşilde inebilir miyim?
Teyp bu kez arabesk takılıyor,
Ancak anlayamıyorum.
Duraksıyoruz, kısa bir süre
Şoförümüz öndeki araçlara homurdanıyor
Yine motor sesi, kımıldıyoruz
Ancak öndeki aracın,
Gitmeye niyeti yok.
Şoförümüz uyarıyor:

- Hadi beeeı (Kiakson sesleri)
Kapı önüne gelen bayan:

i
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- Köprüde inebilir miyim?
Beşiktaş ' a geliyoruz.
Üç yolcu iniyor.
Teypte Candan ERÇETiN:
- Aşkımı çaldın, çapkını
Barbaros'a tırmanıyoruz
Motorumuz zorlanıyor.

Ertuğrul'a geldik.
Daimabahçe'de binen yolcu,
Sesleniyor:
- Durakta bırakır mısın?
Bırakıyoruz.

Yol

açıldı, hızlanıyoruz.

Yazamıyorum,

bir süre.
Tekrar duruyoruz.
Teybin sesi kısılmış, duyamıyorum.
Yanımdaki yolcu,
Bitişiğindeki arkadaşıma dönmüş:

- Çeşitli montaj teknikleri var!
Bir yolcu daha:
- Işıklarda indirir misin?
Yavaş lıyoruz.
Arkamızda

öfke dolu klakson sesleri!

Yürüyoruz.
Mecidiyeköy kavşağındayız.
Yeni binen yolcu:
Levent ne kadar?
Şoför kızgın:

- Hangisi?
Yolcu:
- Herhalde 1. Levent! Ne kadar?
Şoför uzatmıyor:
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- 100!
Tabiiki 100 bin lira.
Zincirlikuyu'yu hızla geçerken,
Burada inecek yolcu:
- Kaptan nereye gidiyorsun, inecektim?
Şoför biraz kızgın, biraz sitemli:
- Önceden neredeydin'
Yavaşlayıp indiriyor.
Bir yolcu mınldanıyor,
Du yamıyo rum.

Sanki duymak

zorundayım

Bir araç kuralı ihlal ediyor
Trafik polisi uyarıyor:
- Düüt. düüt.
Şarkıya devam:
- Kalbimi çaldın '
Arkadaki yolcu
Öksürmeye devam ediyor:
- Öhhöö, öhhöö!
Üşütmüş besbelli.
Yokuşta zorlanınca yavaşlıyoruz.

Motorun

titrettiği

camlar,

Kulaklarımı tırmalıyor,

Daha fazla dayanamıyor,
Elimle tutuyorum,
Titreme azalıyor,
Ben nefes alıyorum.
Kırmızıda duruyoruz.
Yine trafik polisinin düdük sesleri.
Kime çaldığını bilemiyorum,
Kimbilir,
Belki kendisi de bilmiyor.
Yanıma oturan yolcu
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Cebini

karıştırıyor,

Çıkardığı

madeni paraları,
Sessizce şoföre uzatıyor:
Hayret ı

Bir yolcu daha:
- Işıklarda inebilir miyim?
indiriyoruz.
Binen bayan:
- Bi tane alır mısın?
Şoför soruyor:
- Neresi?
- Zincirlikuyu.
1. Levent'e gelirken
Asfalttaki çukura düşüyor ve
Yine duruyoruz.
Binen bayan soruyor:
- Sarıyer mi?
Şoför kafasını öne sallıyor.
Yanımdaki yolcu:
- Akşamki taksici manyak gibiydi yahu!
Arkadaşı:

- Yakacaktı valla!
Yeni yolcu lardan biri:
- Poligon alır mısın?
Bir diğer bayan:
- Bir tane istinye!
Şoför sesleniyor:
- SOO'den ne alıyoruz?
Oturan bir yolcu:
Müsait yerde inecek varı
Arkadan gelen ücreti,
Şoföre uzatan yolcu:
- iki istinye!
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Yerinden kalkan yolcu:
- D urakta ineceğim!
Şoför

tekrar:

- Hangisinden Poligon7
Yolcu genç:
- Bir milyondan.
Köprüyü geçiyorum.
ikizler hoş geldin diyor,
Bu kez ben sesleniyorum:
- 4. Levent ışıklar lütfenı
Çat kapı aç ıl ıyor,
iniyorum,
Evime,
Yuvama dönüyorum.

4 Aralık 1998 Saat: 18.45 - 19.30

Taksim- Sanyer Minibüsü.
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AKŞAM DÖNÜŞÜ

-2-

Üfff beee!
Yine aynı dert.
Bugün de akşam oldu,
Yine iş çıkışı.
Eve dönüyorum.
Yorgun argın bindim,
Taksim- Sarıyer minibüsüne.
ikiyüz metr·e sonra,
Yine kuyruktayız,
Trafik kuyruğunda .
Dolmabahçe yokuşu
Ne demişti şair:
-Ağır ağır çıkacaksın
Şimdi yanımda

Yeniden

başındayız.

bu

merdivenlerdenı

ve

mırıldanıyor:

-Ağır ağır

ineceksin bu
Ne kadar ağır?
inince yazacağım.
O zamana dek,

yokuştani

Sıkıntıdan yazacağım.

Minibüsün teybinden
bende saklı sanatçının çığlığı:
- Söyletme, söyletmeı (Ebru GÜN D EŞ)
Minibüsün şoförü mü?

Adı

Sıkıntıdan tünemiş,

Direksiyonun üzerine.
iniyoruz , yavaş yavaş
Ağır ağır yokuşu tırmanan

iki sevgil i.
keyifii,
Eliyle koluyla bir şeyler anlatıp
Genç kızın kalbini çalmaya çalışıyor,
Delikanlı
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Besbelli
Kız mı?

Yüzünde anlamsız ifadeler.
Zoraki beraberlik olsa gerek.
Araç kuyruğu gibi,
Takılmış işte.
Sıkıntı

tüm

araçları sarmış,

Garip şekiller çiziyorlar,
Tabi ki biz de.
inönü stadının önündeyiz.
Yokuşun bitimine az kaldı,
Derken düze indik,
Nihayet!
Daimabahçe Sarayın ı n önündeyiz.
Bugün rekor kırdık,
Saat 19.12
Üçyüz metreyi 22 dakikada geçmek,

Kolay

mı sanıyorsun?

Belalım
Ağır

benim, ah trafığimı
ağır yürümeye devam.

Değişiklik yapıyor,

Bir ka l kı p bir duruyoruz.
Zaten ikisi de fark etmiyor.
Yolculardan ilk kez çıt çıkmıyor.
Saat 19.20
Beşiktaş'a geldik.
Nihayet bir yolcu:
- Geçitte inecek var!
Bir kaç adımlık gittik,
Bu kez ışıkta durduk.
Kavşaktaki

trafik polisi,
gidip geliyor.
Sol elinde telsiz.
Sıkıntılı,
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Telsiz mi polisi yoksa
Polis mi telsizi tutuyor?
Belli değ il.
Sağ eliyle sigara paketini çıkarıyor,
Bir- tane yakıyor.
Sigarayı mı?

Belki de dertlerini.
Keşke bütün dertleri,
Yakabiirnek mümkün olabilseydi.
Minibüste yine çrt yok.
Yalnızca motor sesi, vites kolu sesi,
Ve bir de hiç susmayan
Camların titreme sesleri.
Barbaros

yokuşunu

Ağır ağır tırmanryoruz.

O da ne? Hrzlandık.
Şair yine mrrıldanıyoı-:
- Hızla çrkacaksrn bu yokuştan!
işte trafı k bu.
Şairin duygu ların ı bile
istanbullulaştrrmış.
Yıldız\ Ertuğrul'u,

Darphane'yi bile hızla geçiyoruz.
Mecidiyeköy'e yaklaşırken nazar değdi,
Yine yavaş lryoruz.
Minibüste hala çrt yok.
Derken bir bayan yolcunun,
Lakırdrları.

Minibüsün,
Değişmez

üç sesini bozuyor.
Ancak kimse anlamıyor.
Mecidiyeköy

kavşağrna

geldik.
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Şoför sıkıntıdan

söylenip duruyor,

Kime ne dedi?
Anlayamıyorum.

Kimse de

anlamıyor,

Belki kendi de
Ben de

anlamıyor.

aldırmıyorum

zaten.

Zincirlikuyu üstgeçidinde durduk
ilk ve tek yolcu biniyar ve
Soruyor:
- Tarabya'dan geçiyor mu7
Şoförden

cevap yok.

Ancak yolcu

anlıyor,

Şoför kızgın,

besbelli.

oturuyor.

Zikzaklar çiziyor,
Tralığe kızdığından mı?

Yoksa

yalnızca

tek ördek

Afedersiniz,
Yolcu

bindiğinden

mi?

Kimbilir, belki.
Levent' i ve köprüyü

geçiyoı·uz.

Saat 1935
4. Levent

ışıklara

geldik,

Minibüsten iniyar ve
Evime,
Yuvama dönüyorum.

6 Ocak 1999
Saat: 18.50 ile 19.35

arası

Taksi m - Sanyer minibüsü

1

133

134

1

22. DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

ONUR'UN FERYADI
bugün 17 ağustos 1999
saat 03.02, izmit.
ürperten bir gürleme,
ardından

bitmek bilmeyen sarsıntılar.

canlı canlı

mezar oluyor bana,
evım,

yuvam.

yine de sesleniyorum,
yeraltından

yeryüzüne.

göçük altından,
insanlığa.

bir elimi uzatıyorum,
diğeri mi?

kolon altında.
kurtararnıyorum.

kurtarsam,
belki kendimi kurtarırım.
canhıraş çığlıklarla,
yalvarıyorum:
"adım

Onur,

yaşım 18,
boğaziçi elektroniği kazandım,
yaşamak istiyorum,

n'olur kurtarın beni!"
sürüp gidiyor çığlıkları,
Onur' un.
tamı tamına onb ir saat.

saat 14.00'a dek.
"niye elimi tutmuyorsunuz?"
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takati kesilip kolu düşüyor,
Onur'un.
düşen yalnızca Onur'un kolu mu 7
hayır!

bizlerin de onuru.

biliyorum,
bizlerin çok şeyi
tüm Akça ailesi,
Onur'u ile birlikte
enkaz altında kaldı.
duam ız,
tek dileğimiz,
Onur'la yaşamak

20.8. 1999 Aksaray
Onur AKÇA' nın
Cenaze Merasiminde.
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KÖKSAL TOPTAN
Zonguldak Milletvekili
RiZE - 1943, Talat Fehmi - Saadet- istanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Serbest Avuka t,
Yedek Askeri Hakim, Zonguldak Belediye Meclis
Üyesi, Türkiyem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı V. XVII (Ara Seçim), XVIII inci Dönem Zonguldak, XIX, XX nci Dönem Bartın Milletvekili Devlet, Milli Eğitim Kül tür Eski Bakanı- TBMM
Adalet Komisyonu Başkanı - Evli, 3 Çocuk.
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ZONGULDAK'IN DAR SOKAKLARI
Naz l ı

olur baharda Zonguldak geceleri,

Akşam karanlığında ışıl ışıidır

Küçücük vitrin leri.
Peşinden sürükler yazı, baharı
Akşam serinliğinde ılık rüzgarları
Zonguldak'ın dar sokakları.

Dost çehreler gezer kaldırımlarında.
Mert yüzlü insanlar dolaşır halinden memnun
Çamurlu yollarında.
Birbirinden habersiz nice aşıkları
Sinesinde anne gibi barındırır
Zonguldak'ın dar sokakları.
Sabahtan akşama, akşamdan mehtaba dek
H emşehri l erl e dolar o tek cadde.
Dolaşırlar boydan boya gezerek.
Bu şehrin alacakaranlıkları
Gözler kamaştıran parlaklıkları
Zonguldak'ın dar sokakları .
Bir sokağında aşık olmuştum birine.
Zaten herkes bu sokakta
Takılırlar sevgililerinin peşlerine.
Onların birkez sevgi dolu bakışları,

Bir de sen görürsün onları
Zonguldak'ın dar sokakları.

Buram buram sevgi tüter gözlerde.
Küçük şehrin bir tek kötü tarafı
Destan olursunuz hemen dillerde.
Seven ve sevdenlerin bütün safiıkları,
Gözlerinden okunur anlatmaya çalıştıkları
Zonguldak'ın dar sokakları.
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Sıcak

giysiler içinde sevgililer
Bir öykü gibi dolaşır kalplerde.
Kim kimi sever bu şehirde? Bilmezler.
Zonguldak'la dolu hatıra defterimin tüm
Aşıkların köşe bucak saklandıklan
Zonguldak'ın dar sokakları.

yaprakları

Mektuplar dolaşır ellerde sevgiliye iletmek için
Büyük bir itinayla taş ı nırlar
Aşka saygı göstermek için.
Renkli kağıtlara yazılmış aşk mektupları
Herkesten habersiz bir sır gibi saklar onları
Zonguldak'ın dar sokakları.
Rengarenktir bu şehir senenin bütün ayları,
insanlarla dolar taşar o güzel sokakları.
Bir insan seli akar gider, sabahlan, akşamları,
Aş ı kları da sürükler bir aşağı, bir yukarı
Arada bir sevgilinin evet, diyen bakışları
Bu şehrin bende bıraktıkları
Zonguldak' ın dar sokakları.

Zonguldak Şubat 1963
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TÜRK GfNÇL.fRj
Özgürlük uğruna, millet yoluna
Ölüme atılmı~ Türk gençleriyiz.
Tüfekli yağıya sudan, karadan
Pusatsız, sadaksız saldırmı~ız biz.

Yüzlerce tankiara korku bilmeden
Çelik göğsümüzle biz set çekmişiz.
Kurşun ıslığına , bomba sesine
Şanlı mehterimin sesi demişiz.

Hak için, haklı yollara düşmüş
Çağları çağlardan ayırmışız biz.

Asya'da, Avrupa'da devletler kurmuş
Dünyaya nam salmış mağrur Türkleriz.

140

1

22. DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

MEı/LANA

Gece olunca bülbül ler
Öter Mevlana Mevlana
O'nun adıyla hep beşer
Adar Mevlana, Mevlana.
Bahçesinde güller açar,
Etrafına ilim saçar
Başı üstündeki kuşlar
Uçar Mevlana, Mevlana.
Uzanan el dost elidir.
Bu yer Mevlana elidir.
O en güzel sevgilidir.
Okşar Mevlana, Mevlana.
Mevlana geldi mi akla
Bir sır gibi onu sakla.
Kalbimiz oldukça Hak'la
Dolar Mevlana, Mevlana.
Dereler çağiayıp akar,
Bu hasret kalbimi yakar
Bitsin artık ayrılıklar
Gelsin Mevlana, Mevlana.
Rüzgar eser karlı dağdan,
Haber yok mu Mevlanadan
Ben isterim çiçek daldan
Açsın Mevlana, Mevlana.
Konya'da kurulmuş bir bina
Orda yatıyor Mevlana.
Akan kanlı yaşlar sana
Dinsin Mevlana, Mevlana.
Aralık

1962
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ÇANAKKALE ŞEJ-IiTLERi
M.Akife
Ufukta bir kızıllık, güneş batıyar demek,
Kader bu imiş diye eceli mi beklemek?
Görülmemiş vahşetle saldırıyar karaya,
Şarapnelden bir perde girivermiş araya.
Gürleyen top sesleri, ufuklar titreşiyor.
Türkün namus savaşı gittikçe sertleşiyor.
Hücum diyorlar, hücum .. Şuursuzca saldırış.
Düvel -i muazzama hani dediğin barış?
Denizi inietiyar ağır topun sesleri.
Türkün toprağı için kan bürümüş gözleri.
Düşmanca ayak basan bu Türkün vatanına
Sert bir tokat yiyordu utanmaz suratı na.
"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" Harpten korkarmıyız ki?
Bu millet tarihinde esir olmuş mu sanki?

***
Bir kumandan belirdi namlı Kocatepe'de.
Ata dedi ki: Yürü asker, düşman ilerde.
Çelik gibi bir cephe fırladı siperlerden,
Canlı bir kalkan idi, kurulu neferlerden.
Bir alçak kurşun geldi, sapiandı göğüslere
Kıpkızıl kanlar aktı, yemyeşil çimenlere.
Serin bir gurup vakti sustu topun sesleri
Zafer benimdir diyen Türkün aslan neferi
Zaferi kazanmıştı, düşman aman demişti.
Bu azmin karşısında kainat da şaşmıştı.

***
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Ey zaferi görmeden ölüp giden şehitler,
Ey son nefeste bile "vatan" diyen şehitler
Ey milleti yoluna alkanlarını döken,
Ey tekbir sesleri ile bu dünyayı terkeden,
Ey ömrünün baharı yirmi yaşta ölenler
Ey şehadet işini kutsal ödev bilenler,
Ey saadet misali ateşe koşan erler,
Ey erler arasına karışmış genç teğmenler,
Ey omuz omuza vermiş albaylar, gener·aller,
Ey ulu önder Ata, ey Mustafa Kemal' ler,
Ey ikiyüz elli bin şehit veren anneler,
Ey merrniden çürümüş çökük belli nineler.

***
"Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi"
Diyen ey koca şair Türk'ün Mehmet Akif'i,
Ey Akifl .. Yarattığın yeni nesil Asım'ı
Omağrıbın

yerine ben yarana sarsam mı?

Korkmam "sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak"
Ruhunuz var oldukça bu millet yaşayacak.

Zonguldak 1962
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ANADOLU ÇOCUGU
Dünya durur muydu sanırsın sensiz
Akar mıydı ovalarda böyle su
Türlü kinlerden. ihtiraslardan habersiz
Kahraman Anadolu çocuğu.

VAPUR GÜVERTESiNDEN
Ufukta çizgi gibi uzanıp giden dağlar,
Mahzun mahzun kıvrılır dokunsan ağlayacak
Denizde martıcıklar ümitsizlikle ağlar,
O garip ötüşleri kalpleri dağlayacak .
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iHT;yARLIK GÜNL.fRj
Gün sarı, topr·ak sarı, bütün çiçekler sarı ,
Dökülmeye başladr ihtiyarirk saçları.
Esen hafif meltemle geri gelen anrlar
Sanki beni gelecek bir sefere hazrrlar.
Geri dönmek imkansrz, ileri gitmek acr
Yok mu bunun Yarabbi vereceğin ilacr.
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ANADOLU
Yeşil Muğla'm, izmir'im, Manisa'm Anadolu.
Tarihiyle , bağıyla her yan ı servet dolu.
Uşak, Sakarya, Aydın haykırmıştı düşmana,
Atamızın sesiyle kaçmışlardı her yana.
Balıkesir, Tekirdağ bakarlar Marmara'ya
Yeşil Bursa sırtları girivermiş araya.
Eskişehir, Ankara kuzeyde Bolu derken,
Bilecik'i unutmam çabuk çabuk geçerken.
Ortada büyük şehir Mevlana 'nın Konya'sı
Güneyde turistiyle Akdeniz Antalya'sı.
Mersin , Adana, Hatay kahramanlık yerleri
Altın gibi şırıldar Samsun'un dereleri.
Zonguldak, Kastamonu bakıyor kuzeylere
Amasya elmaları dökülüyor yerlere.
Yozgat, Sivas, Kayseri kalmışlar ortalarda,
Ordu, Giresun, Rize gelive rmi ş ardarda.
Birbiriyle komşudur Trabzon, Gümüşhane
Düşman büyük olurmuş Kahraman Maraş'a ne.
Bingöl, Erzurum , Artvin bağlanmış birbirine,
Urfa, Mardin Hakkari uzanmışlar enine.
Yanıyla, Bitlisiyle, Muşuyla Anado lu
Erzincan'dan geçiyor uzayan Kars'ın yolu.
Yeşil ve mavilerle kucaklaşmış Bartınım.
Dünyada eşin yoktur ah güzel Anadolum.

i
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ASKER
Şi i rlerde,
Dağları,

romanlarda okumuştuk,
tepeleri, kaleleri

Bura imiş işte sevdieeğim
Hudut boyları.
Bir

atımlık uzaklıkta düşman

Dikmiş

var.

gözlerini üzerimize.

Ama
Biz buraya kan dökmüşüz,
Candan kale yapmış ız,
Ölmüşüz.
Verir miyiz sevdiceğim.
Birazdan karanlık çöker,
Birazdan bir kar başlar.
Şafakla beraber duyulur
106 lıkların sesi uzaktan.
'dum ... dum ... ' diye.
Bir şiiri andırır piyade tüfekleri.
Onlara biz namus demişiz.
Onlar bizi bırakmaz,
Biz onları sevdiceğim.
Tel bekleme benden 'geliyorum' diye.
Yeni tertip gelecek.
Onlara namus diyeceğiz, vatan diyeceğiz,
Düşmanı tanıtacak, göstereceğiz.

Ondan sonra gelirim
Sevdiceğim.

Sen

yavrularımızı,

ben

tüfeğimi

Bağrımıza basalım.

Onlar bizim malımız, canımız.
Onlarsız ne yaparız? ..
Nasıl yaşarız? ..
Sevdiceğim.

SARIKAMIŞ

1973
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ÖGRETMENiM
Uzat bana ellerini,
Tutmak mı gerek, öpmek mi
Bilmem.

öğretmenim

Yolla bana bakışlarını
Sevgi dolu, aşk dolu.
Beni akşamasına onların
izin verir misin
Bilmem.
Kucaklamak isterim duygu l arını,
Sevmek isterim onları.
Kalbimi onların içine sarmak,
Sıcaklığını duymak
istesem öğretmenim
Benden duygularını esirger misin
Bilmem.
Notan olmamı ister misin?
Çalman için.
ister misin fırçan olayım?
Sevgi dolu duygularını
Boş tuvale dökmek için.
Yayınla çal, fırçanla sev
Beni desem,
Kaçar mısın
Bilmem.
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iki kere iki dört eder öğretmenim.
Bir kalp, bir kalp daha ne eder?
Çarpmal arı, toplamaları

Sen bilirsin öğretmenim.
Bana sorsan,
Heyecanlanırım, te l a~lanırım

Gözlerine bakarım ama
Cevaplarını

bilmem.

Bilsem de söyleyemem.
Güller açıyor,
Tomurcuklar patlıyor öğretmenim.
Her~ey yeniden doğuyor,
Güne~ gibi, can gibi.
Tut kalbimi öğretmenim.

Doktor gibi.
Bırakma duygu l arım ı

Sar onları, sev onları
Anne gibi, yar gibi.
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BOSNAU YUSUFCUK
O bir çocuktu,
O bir Yusufcuk'tu.
Nerden bilsindi O
Düşman kimdi,
Dost kimdi.
Bomba parçalarını
Oyuncak,
Uçuşan mermileri
Kelebek
Sanırdı yavrucak.
Çünkü o
Çocuktu,
Yusufcuktu.
Daha yeni o'na annesi
Ninni söylerdi:
Büyüyecek Yusufcuk
Adam olacak.
Olacak da annesine
Bakacak.
Büyüsün de, büyüsün yavrucuk
Adam olsun
Baba olsun çocukcuk.
Olmadı, olamadı

Yusufcuk
Bir kenar mahallesinde
Bosna' nın.
Yeşil bir bahçedeki
Gül kadardı Yusufcuk.
Yüzü de güldü sanki.
Al aldı.
Gözleri ışıl ışıldı.
Geleceğe doymak istercesine
Etrafı tarar dururdu.
O minik ayakları ile
Zamanı azmış gibi
Bir o yana bir bu yana
Koşardı da koşardı.
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O bir bebekti ama,
Belli
Bir yağız delikanlı olacaktı.
Kızları peşinden koşturacak,

Çok kalpler

yakacaktı.

Bir sabahtı.
Erken saatti.
Bahçede oynuyordu.
Kend ince kuşlara sesleniyor,
Geziyordu yavrucuk.
Düşman uyumaz diye
Ne bilsindi Yusufcuk.
Bir kara kalp,
Bir çıkası göz,
Gez ve arpacıkla birleşti.
Bir kırılası parmak
Tet iği çekti.
Fırladı mermi namludan,
Gitti o soğuk demir, gitti
Bir an
Ah, dedi Yusufcuk.
Güle tutunmak istedi
Yavrucuk.
Minik parmaklarını yırttı dikenler.
Dizleri büküldü,
Başı düştü,

Yere yığıld ı
Yusufcuk.
Kuş kalbi kadar olan kalbi
Durdu.
Durdu Yusufcuk,
Öldü Yusufcuk,
Ah Yusufcuk.

iNKUM Ağustos 1995
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CAViTTORUN
Diyarbakır

Milletvekili

ÇE RM iK- 1951, Necati- Raziye-istanbul
islam Enstitüsü, istanbul Üniversitesi
Fakültesi - Arapça, ingilizce - Öğretmen,
- Di ya rbakır Söz Gazetesi Köşe Yazarı
Yorumcusu, Halidiye Eğitim Vakfı Kurucu
Evli, 2 Çocuk.

Yüksek
Hukuk
Avukat
ve TV
Üyesi -
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SEYiTi KAPI ARAUGINDA VURDULAR
Seyiti kapı aralığında vurdular
Genç, D iyarbakır delikanlısıydı,
Canan derdi karısına
Yani canımdan bir parça,
Bir onulmaz sevda,
ismi de Canan olunca
Nasıl da yavukl anır,
Canan derdi karısına.
Canan üç yavru verdi kocasına
Üç erkek, üç dağ servisi
Sonra
Hiçbir sevgi karşılıksız
Hiçbir yiğit düşmansız
Kalmazdı buralarda
Seyit te kalmadı.
Karısı onu vurdurdu kap ı aralığında
ÖYLECE CANAN DEDi KARlSINA
Komşu yetiştir beni doktora
Bilirsin hiçbir şeye eyvallah demedim,
Namerde el açmadım
Bel vermedim hayına
Yağl ı yemekle ri,
Yağl ı kurşun için yedirmiş kitapsız,
Kurşun içime girdi apansız.
Gözlerim kapanıyor,
Canan içim yanıyo r,
Böğrümü tutan elim,
Kan kan kan doluyor.
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Bilirim sen dayanamazsın bunlara,
Üzülme işte sana müjde vereyim,
Gözün aydın edeyim,
içime giren kurşun,
Sırtımdan çıktı diyeyim.
Ama bu üç servimin anası,
Cananımın rüyası
Kurşunu

yiyince

Diz üstü

çökmüşüm

Komamış l ar

karşıdan

yere

canan

düşeyim

Komamışlar toprağımı

öpeyim.

Üç serviden sonra canan
Bunuda mı yapacaktın7
Kapı aralığında Sedoyu,
Üstüme salıp
Kurşun yağdıracaktın

Hele bir iy ileşe yim,
Laser'i, Rahot'ı, Muhammed'i göreyim,
Bilirim yapacağ ımı Sedoya,
Bilirim yapacağımı kalleşe, hayına demişim.
Kurşunu yiyince canan çömelmişim
Bir elim yaramda da olsa,
Sere serpe uzanıp ye re
Yiğitliği elden bırakmamışım,
Kapı aralığında

vurdurdun beni Canan
bir meydana çıkayım

Bırakmadın şöyle

Erkekçe savaşayım.
Sen benim bu yönümü çok severdin,
Seyitim Aslan gibi derdin
Kapı aralığında vurulunca Canan
Yüzün bile yarım kaldı,
Gözümde kapalı.
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Açık

gözüm üç servide belalı

Üç dal parçasıdır çokumlarım
Üç yürek

SIZISI

Kurşun böğrümde canlanır

Sesin beynimd e
Bir ateş olur ciğerim.
Serinliğine hasret giderim.

Sedo yem olarak getirir üç servimi önüme
Sevgiyle sarılmışken üç yüze,
Kahpece arkamdan çullanır,
Kanım üç kurşunla a ll anır.
Komşu yetiştir beni doktora

Yaram derindir
Belki düzelir
Olmazsa
Burda veya arda
Allah Kerimdir.
Üç Kulhuvellah bir Elham okumuşum yarama
Aman , doktor da kıyamet kadar uzak
Ölümüm kıyamet kadar yakın
istemesemde gözlerimi
Yavaş yavaş kapıyorum

Ama işte üç servim
Koşuyorlar arkamdan görüyorum

Canan iyi bak çocuklarıma diyorum.
Bu son görüşüm son ölümüm oluyor
Yeni baştan kuruluyor dünya
Sedoyu vuruyorlar üç dar ağacına
ipi elinde çekiyorsun
Benim gibi Canan O'nun da celladı oluyorsun.

12.4.2002 Cuma
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BÜTÜN NEBiLER SECDEDE
Ağlama

Filistin

ağlama

bu gece

Çocuklarının ılık kanları,

duvarlara yapı~sa da zalimce
imza oluyor mabedin hüznüne.
Ölümler yine ayakta yakalıyor,
nefes almak için ortaya çıkanı,
kur~un kovalıyor,

ya çocuğu
veya siper

kucağında,
etmi~ken

ba~larına kızıl

kan

çocuk

babasını,

yağıyor.

Tanklar geçiyor, toplar geçiyor,
çocukları dü~üyor Filistinin biri bir
Şaron başlarında benu yehud
cesetler üzerinde hamursuz bayramı

yapıyor.

Bir genç daha, bir genç daha düşüyor,
bir zillet, bir zillet daha Allah'ım
aln ımıza yapı~ıyor.

Tanklar geçiyor doludizgin,
toplar uzaklardan ses veriyor,
bir şehid, bir şehid daha düşüyor evlere
koca adamlar bu kez Aksanın hüznüne ağlıyor,
kapısına Aksanın kan damlıyor.
Ananın kanı çocuğa, çocuğunki

Mescide

ulaşıyor,

Belli belirsiz bir ses,
Hiç olmazsa ona basmayın,
Mabet gibi dursun öylece,
veya bir anıt gibi yükselsin bembeyaz gecede.
Kanım yerde diye ağlama Filistin ,
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kan veren, göz
yoksa

iş

dökmez göklere,

öylesine yaman ki,

yağmurlar

Ağlama

yaşı

kan dökecek yerlere.

diyorum Filistin ama ne çare,

önce Said,

ardından

Yasir

düştü

zemine,

tanklar geçiyor dolu dizgin, toplar geçiyor Filistin,
sen mi elimizden
Aksa hiç bu kadar
Aksa

tutacaksın , şanlı
olmamıştı

bağrında ka l d ı kça

Nebimi belirsiz

çaresiz.

Filistin ,

geceler senindir, geceler ki sessiz,
bir bir yere düştüğümüzde bile,
şanlı nebinin ge li şine hasretiz.
Unutma Filistin Aksa
biz

sandığın

bağrında kaldıkça

gibi uzakta

yeterki mabede sahip

değiliz ,

çık

sen

yo ll arı dualarım ızia eğeriz.

Üzülme Filistin uyan bak
yine

misafırlerin

acımız

öylesine

var bu gece,
azdı

ki,

bütün Nebiler secdede

9.4.2002 Sal ı
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MUSA UZUNKAYA
Samsun Mil letvekili
1940'1ı yıllarda Rize ili ikizdere ilçesi Haya Köyünden Samsun'a göçen bir ailenin 24 .5.1952 yılın
da dünyaya gelen oğludur.
ilkokulu Samsun'da, Orta öğrenimi de Tokat
imam-Hatip Lisesinde bitirdi.
1970-71 öğretim yılında girdiği Erzurum Üniversitesi islami Bilimler Fakültesi islam Fıkhı ve
Hukuku Bölümünden 1975-1976 öğretim yılında
mezun olan UZUNKAYA, sırasıyla ;
Samsun Müftü Muavinliği, Van'da Yedek Subay
askerlik, Giresun-Espiye Müftülüğü, HollandaVenlü Din Görevliliği, Havza, Akçakoca ve en son
Akçaabat Müftülüğü görevini ifa ederken istifa
ederek 24 Aralık 1995 tarihinde 20 nci Dönemde Refah Partisinden Samsun Milletvekil i olarak
Parlamentoya intikal etti .
21 . Dönemde de Fazilet Partisi Samsun Milletvekili seçilen UZUNKAYA;
FP'nin kapatılmasından sonra, bir grup Parlamento arkada ş ıyla Adalet ve Kalkınma Part isi'ne katı l dı .
Halen A K Parti Samsun Milletvekili ve Plan Bütçe
Komi syonu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Evli ve üçü erkek dört çocuk babası olan UZUNKAYA, Arapça, az Fransızca ve Farsça bilmektedir.
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O'NA DOGRU
Geçen zaman aylar, yıllar,
Her şey akar o'na doğru,
Bitmez denen dakikalar,
Hepsi gider sona doğru.
Dağ baş ı na düşen damla,

Sel olur varı r deryaya,
Beden damardaki kanla,
Çeker gider o'na doğru.
Yüce dağların dumanı,
Bitmez bilinen ummanı,
Tükenen dilin dermanı,
Bak yöneldi o'na doğru.
Rahmet göremeyen toprak,
Sararıp da düşen yaprak,

Susup konuşamayan dudak,
Suskunluğu o'na doğru.

Renkler alık, çehre soğuk,
Akar kanlar o luk o luk,
H aşre doğru bölük bölük,

Kervan gider o'na doğru .
Geldi bak ömrü mü n güzü,
Veremedim Hakka özü,
U nutma verdiğin sözü,
Gel gidelim o'na doğru.

22 DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi

ANNEM
Gülersem sevinir, sevindiğime,
Ağlarsam üzülür dövündüğüme,

Başarsam şahidim öğündüğüne,

Vefa dostluk sende, sendedir anne,
Yemez yedirirsin büyüsün diye,
Ayakta sabahlar uyusun diye,
Rabbe yalvarırsın korusun diye,
Sen her şeyden daha tatlısın anne.
Nasıl unuturum ben annem seni,

Dokuz ay bağrında taşıdın beni,
Bağışla hakkını helal et

e mi,

Canımdan azizsin sen bana anne.

Örgülemiş seni merhamet, şefkat,
O sevgin olmazsa zehirdir hayat,
Ayrılık ateşi kalbirnde kat kat,

Dua et yüzünü göreyim anne.
Anne hasretiyle her gün yananlar,
Nerdesin, nerdesin ah o zamanlar?
Başımı dizine koyduğum anlar,

Nasip mi dizine yüz sürmek anne.
Ulaşır mı sana bu acı feryat,

Seninle tatlıdır yaşanan hayat,
Gözüm arar seni inan her saat,
Uzat ellerini öpeyim anne.

1
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VATAN/M
Kıvrım kıvnm yollannd a toz,

Başı duman lı , kucağı karlı

Yüce dağlannda, kayalannda buz
Göllerinde, denizlerinde
Acı tuz olsam.

Senin, senin kucağında olsam Vatanı m ...
Esen rüzgarından nefes,
Cıvtldaşan kuş l arından bir ses,
Çağıldayan gürül gürül enfes
Sularında dağlasam yanan gönlümü,

Ve senden hasret gidersem,
Seni içimde kalbimde bilsem,
Seni, sende yaşasam vatanım ...
Minarelerinde günde beş defa,
Okunan ezanlarında benim de sesim
Soluğum ulaşsa ölümsüz mezarlarda

Bekleşen aziz şühedaya nefesim.

Binlerce Fat ihalarla, rahmetle,
Şefkat, aşk ve muhabbetle yadetsem
Toprağının mukaddes manasını vatan ı m ...

Sevgin kalbimde imandan.
Kanım , toprağını hamur suyu
Şühedanın aziz kanından .

Onun için toprağın münbit,
Bereketli sular çağlar dört yan ınd an,
Seni her şeyden çok, belki canımdan
Çok sevdim, çok severim ve seveceğim
Ayrı düştüm ama, ayrıimam vatanımdan ...

Canım Vatan ı m ....
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SECCADEM
Nasiyyem parladı senin nurundan,
Seccadem, seccadem nurlu seccadem,
Günün beş vaktinde öp de alnımdan,
Beni nurdan mahrum etme seccadem.
Üstünde itaat, yıllarca ibadet,
Tek arzum ilahi cemale ersem,
Kul için dünyada en büyük varlık,
Sana malik olmak, sana seccadem .
Taş, toprakolsan da ezsen alnımı,

Yine de ben sana minnet borçluyum,
Ateş olup yaksan taştan kalbimi,

Öylece yok olsam sende seccadem.
Kıyamlarda kalsam eriyesiye,

Küçülse vücudum, şişse ayağım,
Abd-i aciz secde eyledi diye,
Şehadet et bana o gün seccadem.

Taze bir abdestle seher vaktinde,

istiğfar, göz yaşı sende akıtsam.
Ve sakla sırrımı durup aktinde,
Ruhumu üstünde versem seccadem.

J
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SAATLAR
Niçin bu tiktaklar, geliş -gidişler?
Gece-gündüz demez çalar saatlar.
Hayırlı-hayırsız, sayısız işler
Yapılır ve ömrü çalar saatlar.

Bazan bir duvarda bazan masada,
Ya vitrindedir veya kasada,
Kolunda kalsa da, cepte olsa da,
Tü ketir ömrü çalar saatlar.

Sanki bir kalp gibi, çalışır durmaz,
Aylar demez, yı llar demez yorulmaz.
Bir gün olur kursan bile kurulmaz,
Zaman durur ve işlemez saatlar.

Geçen ömrüm nedametler devresi,
Kalanından haber verin saatlar...

Çok yakında göç emrinin gelmesi,
Zay olmasın gerideki saatlar.

22 DÖNEM ŞAiR MiLLETVEKiLLERi
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ŞÜKRÜ ÜNAL
Osmaniye Milletvekili
1954 yılında Osmaniye'de doğdu. ilkokulu ve
imam Hatip Lisesini Osmaniye'de okudu.
Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesi, islami
ilimler Fakültesi Tefsir-Hadis Bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde
şiir, makale ve a raştırmaları yayınlandı; yazı işleri
müdürlüğü görevinde bulundu .
Osmaniye imam Hatip Lisesinde öğretmen ve
idareci olarak görev yaptı.
Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra serbest
ticarete başladı.
Osmaniye'de Zihinsel Özürlü Çocuklar Eğitim ve
Koruma Derneğini kurdu.
21 . Dönemde Osmaniye Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK
Parti) nin kuruluşunda kurucu olarak görev aldı.
Halen 22. Dönem Milletvekili olarak Parlamento'da Osmaniye'yi temsil etmektedir.
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DUA
Bilir misin; sevenler, sevdiğini özlermiş
Vuslat için yıllarca yollarını gözlermiş
'ŞAFi' olan Allahım sana şifalar versin
Gönülde mekan tutan yalnız güzel sözlermiş ...
Sadece sevmek için kalbi yaratmış Allah
'MECN UN 'a sıcak çölde 'LEYLA: a ratmış Allah
Bazı gönüller var ki, aşkla donatmış Allah
Bizi 'O' na götüren ancak kutlu 'iZ' lermiş ...
Ayırmasın Allahım doğrudan,

güzel lerden
Tutup da yürüyelim sevdiğimiz ellerden
Bağban ile bülbüller anlar ancak güllerden
Nice ulu dağlar var, cevherini gizlermiş ...
'ŞÜKRÜ' nü artırarak taşırsın yüce Mevlam
Engellerini bir bir aşırsın yüce Mevlam
Kazanından aşını taşırsın yüce Mevlam
Merhametlinin kalbi mazlum için sızlarmış ...

Ankara,

Şubat

2004
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TEBESSÜME DAiR
Tebessüm,
Ne güzel ke lime ...
Ne kadar da yakışıyar
Senin yüzüne,
Benim dilime .. .
Şarkılar söylendi,

T ürküler yakıld ı adına.
Gördüğümde yarin yüzünde seni,

D oyum olmaz yanaklarda
Gamzelerin tadı na ...

Tebessüm,
Dosttan dosta selam gibisin.
Tebessüm,
En hoş, en güzel kelam gibisi n ...

Osmaniye - 1984
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BiR HÜZÜN MASAU
Hüzün düştü gönlümün en derin köşesine,
Gözyaşiarım boşandı, sel oldu aktı bugün.
Karardı bütün dünyam seni kaybettiğimde,
Ciğerlerim kavruldu, bin ateş yaktı bugün.

Hayalin hiç gitmedi gözlerimin önünden,
Gözlerin gözlerime bir başka baktı bugün .
Hayat bir başka acı, hayat bir başka güzel,
Yıldızlar

birer fener, gökler berraktı bugün.

Hasretle yandım durdum, özlem sardı benliğim,
Ayrılık

pek çok acı, vuslat ıraktı bugün.

Kurudu kır çiçeğim, dudaklarım yarıldı,
Bulutlar uçuşurken şimşekler çaktı bugün.
Bülbüller küsüp gitti, güllerin nazlarından ,
Halbuki mutluluktan pek coşacaktı bugün.

ŞÜKRÜ ... Neden sızlanıp şikayet ediyorsun?
Sabretsen yüreğinde "GÜL" açacaktı bugün ...

Ankara - 200 ı
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HALİL ÜRÜN
Konya Milletvekili
Yunak-1947, ismaii -Ayşe-istanbul Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesi, Aynı Fakülte Çevre Bilimleri
Dalında Doktora-ingilizce-Doç. Dr. inşaat Yüksek
Mühendisi-istanbul Teknik Üniversitesi ve Selçuk
Üniversitesi Öğretim Üyesi, Konya Büyükşeh i r
Belediye Başkanı, iSKi Genel Müdürlüğü Baş
Danışmanı, Japon Hükümeti "Şehir Öncüsü"
Ödülü Sahibi-Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu
Üyesi-Evli, 3 çocuk.
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SENSiZUK
Sensizlik gönlümde buruk bir acı,
Sensizlik içimde derin bir yara,
Sen ömrümün, sen ruhumun ilacı;
Sen olmazsan neye yarar pul , para.
Sensizlik benim için bir yokluk,
Kalbimin içinde bir büyük boşluk;
Varlığın varlığım benim gözümde,
Sensizlik hem gecem, hem gündüzümde.
eksilir acım,
Katlanır, katlan ır bir yumak olur,
Sana gelmek, senle olmak, miracım,
Varlığınla tüm dertlerim yok olur.
Sanma ki

yo kluğunda

Ağlarım , ağiarım

hep senin için,
üstümde;
Her gün tükenirim ben için, için,
Sensizlik bir büyük yük üstümde.
Mahsunluğum, garipliğim
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