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 ÖNSÖZ

Güzel okuyucular;
   Dilbilgisi bakımından, bir dil türlü 
şîveler içinde yaşıyor. Dolayısıyla 
sevgili Türkçe’miz de, niçe1  konuşma 
ağızlarına bölünüyor. Göründüğü gibi 
–azacıksa– düşünen bir kişi, kendisini 
gelişmeğe ulaştıran en yakın yolu seçer. 

[1] Niçe: türlü, çeşitli, bir kaç. Azerbaycan Türkçesinden 
alınıptır.

Tanrıya dayanırken, alınyazımı 
kendim yazıyorum...
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Buyüzden Türkler de gelişmeğe doğru, 
Türkçe’nin pek gelişmiş, pek tatlı, pek 
ince, pek yakışıklı, sözü anlatmakta 
pek güçlü olan konuşma ağzını, 
seçmelidir. Bu görüşle baktığımızda, 
söylediklerimizin hepsini bir yerde 
taşıyan Türkçe’nin pek üstün söyleniş 
ağzı, İstanbul Türkçesi’dir. Örnek için 
Fars dilinin de «Tahran»da kullanılan 
söyleyişi, –bilgi dili olarak– başka Fars 
ağızlarıyla tutuşturdukta, pek gelişmiş 
ve sevimli biçimidir. Buna dayanarak, 
«İsfahan»da, «Şîraz»da, «Yezd»de, 
«Afganistan»da, «Tacikistan»da Fars 
dilli kişiler, iyi düşündükleri için, yazıp 
yaratmaya, bilgi dünyasına girmeğe, bir 
de ilerlemek için, tüm sevgiyle işlettikleri 
dil, «Tahran»daki gelişmiş Farsça’dır. 
Biz de onları ülkü tutup, dilimizin pek 
gelişmiş ağzını –bilim dili olarak– kendi 
ilerlememiz için, kullandık.

SAYGILARIMIZLA
(2018�06�26)



Yeni insan yeridir toprağımız

Altmış yılı, on bir ayı, bir günde geçirken
«Aydın» gelecek doğdum özüm kendi dilimden
Doksan yılı, dört artısı dört ay göğe çıktı
On dört gecesi aldı ışık «nanzlı ilimden»
Göklerde şu dört ay üçü biz, ayrısı aydır
Göz dikmişiz İstanbul’a gökbulma bilimden



Dörtlükler Bölümü
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-1- 
Yurduma karanlık çökmüştü benim
Senden tan ışığı saçtı İstanbul
Sevgim boğulmuştu benim yürekte
Sesin dilimizi açtı İstanbul

-2-
Bir kez akıp su ırmaktan geçipse
Yine dönüp su ırmağa gelecek
Karanlık öğretti uçurumları 
Bildim yıkılmayan yükselmeyecek

-3-
Yeni insan yeridir toprağımız
Yeni duygu, yeni bilgi, yeni söz
Gelişenlerle gerek paylaşalım:
Yeni sevgi, yeni bakmak, yeni göz
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-4-
Artık aldatamaz beni tuzağın
«KARDELEN» olarım çıkıp gelerim
Yellere koşulup enginler aşıp
Bağlı kapıları yıkıp gelerim

Tutsak olsam da ben adalar içre
Denizi yuduma içip giderim
Seninle kalmayım cennet de olsa
Doğma cehennemi seçip giderim

-5-
Gelişirken karşıt bana
Bile bile kızıp kıyan
 Alçaklardan korkmuyorum
Gelişmeği anlamayan
Beni seven geri kalmış
 Yurttaşımdan korkuyorum
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-6-
Her ne durmuş idi, bir varsız gibi
İnsan açıklayıp, cana getirdi
Ancak insanlığın ne olmasını
Bulunca, varlığı cana getirdi

-7-
Sen, yalın bir gülsün güller arası
Sensiz de çöl bayır, güller açacak
Ancak bir yaşlı göz, gözlerin gibi,
Hangi bir yaylağı ıslatmayacak!

-8-
Yüreğim konuşur yeni biçimde
Kendi kendisinden uzak kalmasın
Ben böyle öğrettim gelişmek yolun
Sonra ilişmeğe tuzak kalmasın
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-9-
İlk önce yoksulun, öz beyni yoksul
Bunu öğretirim çocuklarıma
Gelişsem olarım sönmez tükenmez
Mutluluk yağdırar Tanrı varıma

-10-
Ayrılık çok acı yapma sen şunu
Gönlüm dünyaları yakıp, yanacak
Acı günlerinde buna yanırım
Kim seni ben gibi bir kez anacak

-11-
Kardaş olacağız, yoldaş olalım
Ancak evlerimiz ayrıda gerek
Güzel yaşamaya evlerimizden
Bir salkım iyilik pay getirerek
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-12-
Ben insan oğluyum nerde bir ayak
Taşa dokunursa, gönlüm soluyor
Kimin yüreğine acı gelirse,
Yüreğim ağlıyor, gözüm doluyor

-13-
Varlık yaşamaya mahnı1 olurken
Yokluk bin umuttur yaşamaklara
Bence şu yokluklar bitirse birden
Gönüller uçamaz, çok uzaklara

-14-
Umut öyle yağır kol kanadıma
Ölsem zaman beni unutmayacak
Türkümle alışıp gönülleriniz 
Yüz yıllık kış bizi soğutmayacak

[1] Mahnı: şarkı.
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-15-
Geldin gülden dedin, uyudum sana
Güldüm kurşunladın, yandım çürüdüm
Güller şaşkın kaldı, ben bebelerle
Yine de her yeri güle bürüdüm

-16-
Bir de yazmayacam ne yağış ne od2 
Yağacağım, yanacağım günde3 ben
Şunu yaşamaya insanlık için
Yerde yanık benim, yağış gökte sen

-17-
Sen gel savaşsan da, soğuktur evim
Nice4 barışmayı özüm5 bilerim
Bin kez bulandırıp kendine beni
Gitsen dönüşünle yine gülerim
[2] Od: ateş.
[3] Günde: her gün.
[4] Nice: nasıl; Bu kitapta, baştan başa «nice» sözcüğü, 
«nasıl» anlamında kullanılmıştır.
[5] Özüm: kendim. || Öz: 1.kendi. 2.asl.
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-18-
Bir gül seven gibi, güller arası
Bir bir gül çiçeği solgun yazdılar
Ben sevdim dünyanın, bütün güllerin 
Çok sevdim, çok görüp birden azdılar

-19-
Kimse nerden dedi kız oğul adın
Hangi kız adıdır, hangi oğlanın
Benim dünyamdaki erlik payını 
Kadınlık hakkına taşıyor kadın

-20-
Sevgiyi, dileği bölmeyin daha
Benim isteklerim bölüm bölümdür
Beynime sığmayan başıma geldi
ARAZ! Bu ayrılık bana ölümdür
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-21-
Ayrılıklar yüreğimi didiyor
Ayrılık sözünü daha az yazın 
Benim sevdiceğim yürek arıyor 
Yürek bir yanında kalır Araz’ın 

-22-
Güzel denizleri bulunca bizler
Şaşkın benlikleri tüm boşayalım 
Yumruğa dönelim hep gece gündüz
«Bir ulusum!» deyip, bir yaşayalım

-23-
Uyanıkken, uykuma geliyorsun
Uykum tutan gibi hep gidiyorsun
Ardınca bakarım baş deprederek6 
Geçerken Araz’ı gülümsüyorsun

[6] Depretmek: kımıldatmak, sarsmak, harekete getir-
mek. || «deprem» sözcüğü de «depretmek»ten geli-
yor.
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-24-
Gece kucağımda Tebriz uyudu 
Bütün şehirleri seni aradaım
Tebriz uyanıptır, şimdi dönüp gel
Gelince binlerce umut yaradım

-25-
Kuşlar öğreniptir yuva kurmayı 
Tekçe bir yanında hakan7 Araz’ın 
Ağardı gözlerim beklemelerden 
Bana bir kelmelik «gelerim» yazın

-26-
Gitsen, «Güle Güle!», dindirme beni
Unutma dünyamı getir gelirken
Sakın anlamazsın ağlar günümü
Neler yaşamışım böyle gülürken

[7]Farsça, «Muin», «Dihhuda», «Amid» vb. gibi sözlükler 

de  «Hakan» sözcüğünün kökeninin Türkçe olduğunu 
yazmışlar. ayrıca sözcüğün yapım biçimi de Türkçe 
olduğunu belirtiyor. 
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-27-
Sen gören kapımız sehere çıkır
Ordan arkamızca anam okuyor
Yollar adımıza adaklı olmuş
Her yere giderim elma kokuyor

-28-
Yabancı yolların yolcusu oldum
Odladım8 târihin dertler ocağın
Döndüm öz elime, buldum yıkılmış
Öksüz, boynu bükük, kendim uşağın9 

-29-
Saçımı saçına ilmik vuracam
İncesin, incisen çetin olmasın
Sevgiden sevgiye düşende de biz
Kimse sevişmeden geri kalmasın

[8] Odladım: yandırdım, yaktım, ateş vurdum.
[9] Uşak: çocuk.
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-30-
Tellerin bin boya yazı tarlası 
Gözlerin tarlalar yakıp, yandırır
Doğrusu seherin isteği gibi
Bin şiir gelişin havalandırır

-31-
Gülüp alıyorsun kendimden beni  
Kendime gelmeği istemiyorum 
Gülüşün benziyor çocukluğuma 
Türkümle ben sana ninni diyorum

-32-
Yaşayış elinde gül tutan hanım
Gülünden şu hanım güzel görünür
Her yerin bir gülü, güller de yerli
Gül de hanım gibi özel görünür



yeni
 insan yeridir 
toprağımız

19

-33-
Kurtarıcı gelişini bekleme
Bir düşünce gerek bize yol çeke
Cesaret dağ aşır, ihtiyat tepe
Bir başçıya binler beyin kol çeke

Cesaretli beyinleri bekleriz
Kurtarıcı, el bir olan beynimiz
Her bir kişi binler ağrı çekeriz
Çırpınacak bizim için o deniz

El bir olsak kurtarıcı çıkacak
Arkamızda mâcerâlı bin sokak
Hep cesâret bir olanı bulacak
El içinde ihtiyatı gel bırak
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-34-
Yurttan yurda göçtü bizim babamız
Kul, göçeri insanlara gerekmez
Hanım, han sayılır bizim Türkçede
Han dünyasın, kulun yüreği çekmez

-35-
Mutlu bir ses gibi haykırır susan 
Yollar neden sana sonuçsuz gelir
Yıllar boyu bağlı kalan o kapı
Açılmaya, bin kez sana seslenir

-36-
Toprağa bak kışa düşer, kar tutur
Zaman geçir güzellenir, gül açır
Karanlığın sonucu bir tan olur
Güneş çıkır yine ışıklar saçır
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-37-
Ne tez boşa çıkır barışık yolu
Savaş bulursunuz taptığınızdan
İnsanlar! Yüreğim doludur benim
İnsanlık adına yaptığınızdan

-38-
Toprağa düşmüşüm topraksızıydım
Kendi Türkçemizde konuşmasaydım
Böyle uğur dolu yaşamazıydım
Ben öz milletime çalışmasaydım

Tanrı da sevmezdi inanın beni
Kendi kendimiyle barışmasaydım
Tamu10 alevleri yakardı beni
İnsan sevgisiyle alışmasaydım

[10] Tamu: cehennem.
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-39-
Benim yüreğime gelen kişiler
Güzel görkemiyle ağırlanıyor
Sonra kişileri benim bu gönlüm
Nice  davranıyor, öyle anıyor

-40-
Kendin için ödül senin bakışın
Bakıyorsun nice öyle bulursun
Yaşadığın yaşın senin bu yoksa
Günler geçip çiçek gibi solursun

-41-
Soruların yanıtının çoğunu
Benim beynim tabiattan alıyor
Yıllar önce yandırmışım bir budak
Hep gönlüme acı ağrı salıyor
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-42-
Kara yılın güz bölümü
Sıkıntıdan çıkıp gittin
Kız kardaşım ağlıyordu
Yüreğimi sıkıp gittin

Ben içime söylüyorum 
Sus erkekler ağlamıyor
Kitaplarım oda11 düşüp
Söz gönlümü dağlamıyor

-43-
Sensiz yaşıyorum, yaşamak soğuk
Sensiz hâtıralar nereye gider
Söyle komşumuzun öksüz kızının 
Örüp kim örüğün, analık ider

[11] Oda: ateşe. || Od: ateş.
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-44-
Tüm yaşayış yollarının içinde
Hâtırasız çetin olur yaşamak 
Târihini bilmeyenler kolayca
Kendisine kara kabir kazacak

Hep bunlardan pek çok acı yaşantı
Alçak alçak başkalara kul olmak
Değersize yamak olup kalana
Yaşamak da ölüm için bir durak

-45-
Yaşıyorken çok yanlışlar yapmışım
Üzerinden yaşantıyı bulmuşum
Bu yolların hep inişi yokuşu
Yıkılırken umutlara dolmuşum
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-46-
Gelişine öğrenerek yüreğim
Gidişine yol çekiyor gözlerim
Yürek dolur söylenişle uzakken
Unutulur görüşürken sözlerim

-47-
Dünya gelişiyor, diller, sevgiler
Gelişmeyenlerin gülü solacak
Dilim gelişiyor, yurdumu bekle
Bütün gelişmeğe sergen olacak

Öyle günlerimde yabancı eller
Tuzak kurursa da kendin yoracak
Ancak gelişmeyen kendi dildaşım
Doğma yurttaşına karşı duracak
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 Dilim kalıp evimizde

Çantam boştur üstat, evet
Bilim kalıp evimizde
Düşün biraz, ben bir sazım
Telim kalıp evimizde

Çiçek dolu bir yazıydım
Çok ışıklı ayazıydım
Korkmazıydım, susmazıydım
Dilim kalıp evimizde

Okşamayın, ok gibidir
Azım bana çok gibidir
Şimdi gücüm yok gibidir
Elim kalıp evimizde
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Beynim kuşu kol kanatlı 
Dil yok bizim dilden tatlı
Ev yıkmayan kaçkın atlı 
İlim kalıp evimizde

Ağrım çoktur söz tükenmez
Güneş batar, sakın sönmez
Alçakları görüp dönmez
Belim kalıp evimizde





Açık Şiirler Bölümü
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 Ben memleketimi seviyorum

Ağrımız birdir
  Hepsi sevgidir 
Başımda «Katalonya» havası
  Gözümde gülüş
Yüreğimde «Karabağ» yarası
Arada Afrika’da, aç kızlara 
  türkü söylüyorum, 
  Neyim varsa bölüyorum
Sevgimi Türkiye’de «Yıkılmadım»
  mahnısıyla yapıyorum
 Orada kendimi buluyorum
Kulağıma asılıp:
 «Ben memleketimi seviyorum!»
Bu sevgiyle dolaşıyorum
Sen Amerika’lısın,
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Yer küresinde 
Ne farkeder nerelisin 
İnsansın, yanansın
  Bir cansın...
Ne olur seninle bir olmamışım, 
Ancak bu değil sana vurulmamışım, 
Doğrusu, niye görüşmeden küsmüşüz,
  Yolumuzdan dönmüşüz
Biliyorum, yüreğin doludur
Bu yol dünyalık yoludur
Dünya ne yaman soğuktur
   Dağlar gibi,
Sen de gitmeğe çalışıyorsun 
 Utanan konuklar gibi!..
Git sevgimi apar
Göçeriz katar katar
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Kim sever, kime çatar
Ancak dünyalık yazsam da,
  «Nobel» istemiyorum 
Nitekim «Ermeni»ye nefret içiyorum
Kan fışkırıyorum yüzlerine 
Kör diyorum gözlerine, 
Haçan1 günahsız bacımın 
 Adamsız çağına batarım
Kamu sevgisiyle, 
 ben bu intikamla yatarım.
 

[1] Haçan: ne zaman.
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 İstanbul

Uykumu, ömrümü, hasretlerimi 
Annemi, ninnimi, milletlerimi
İnce, tatlı, süzgün deyimlerimi
Dileğim, sevgimi, giyimlerimi
Sevgili bacımı, kardaşlarımı
Görmeden sevdiğim dildaşlarımı
İstanbul, koruyup hatırlatıyor
 Orada ellerim ele çatıyor
İstanbul, İstanbul varlığım adım
Geçmişim, günlüğüm, dilimde tadım
Konuştuğun dilde deyip, duyacam
Ne sen, ne Tanrıdan ayrılmayacam...
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 Sevdirmeği başarmadım

O yıllardan, bak niçe2 yıl savuşsa da
Böyle yıldan sonra yine
 Gönlüm benim istemiyor 
  İnandırsın kendisini
Sevdirmeği başarmadım
  Demek iyi yaşamadım.

[2] Niçe: bir kaç, kaç.



yeni
 insan yeridir 
toprağımız

35

 Uç karankuş3

 
Uç Karankuş! Bana nerdense haber ver
Dünyanın sisleri gönlümde yığıştı
Yazın ilhamları bitmiş bağımızda
Söz gövermekten açarken 
  bana bir kutlu haber ver
Şu ele burda yanan var...
Hep ağaçlar yine düz dal budak açmış
Kışı da, söz yok, anan var...
Bağımın saçma biten dalları düştü
Biz görüştük, yine bin savla konuştuk
Anırdık,
Biz anırdık bu kışın pek acı kandin 
Umutun yaprağını bağda göverttik
         Umut ektik
Uç Karankuş!.. 
 Bana nerdense haber ver
[3] Karankuş: kırlangıç kuşunun bir başka adıdır.
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Umutum var,
Kış kesin yok olacaktır
Düşünüp el, medeniyyet bulacaktır
Yazı bekle!..
Umuta bir umut ekle.
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 Bir adımlık 

Korkma! kalmış bir adımlık güneşin
      gülmeğine 
Tan, karanlık yüreğin bölmeğine
Gecenin son olarak burda 
      ömür sürmeğine 
Ben de aydan derin aydın ışık aldım
Türkçe’yi, 
 ben güzel İstanbul’un ağzında konuştum
        Söze daldım...
Sözü söz çekti,
 görüp sevgililer sevgiye düştüm 
 Burda erlerle, yiğitlerle görüştüm
Ben görüp «Topkapı»sın bir de döğüştüm 
Böyle bir dünyayı, Tanrım! yaparız biz
Bacı kardaşları burda taparız biz
Yaşamak boş söze benzer bize sensiz
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Burda yurdumda kök atmış 
  soğuğun korkusun attım 
Ben şehitlik akışın sevgiye kattım 
  Kendimi bir de uyattım 
Sen beni nerde duyursan işitirsen
Anladım, anlatırım ben:
Türkçe’yi, Türk olanı buz bürüyüpse
Dondurup kış,
 sararıp gülleri nerde çürüyüpse
Dilimiz küt olarak 
 baskıcı yersiz yürüyüpse
Yaz gülüşlü güneşim var, eriyor buz
Yurdumu gül tutacak gör nice sonsuz
Bükeriz baskıyı, baskıncıyı sözsüz
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Biz dönüp Türkçe’yi,
 İstanbul’un ağzında konuşsak
Böyle bir yaz güneşinden ışık alsak
Kendimiz bir başa, hep bir ulus olsak
Korkma! kalmış bir adımlık
  güneşin gülmeğine 
Bizim eller, güzel İstanbul’un ağzın
  «Rönesans4» bilmeğine!.

[4] Rönesans (Fr: Renaissance): yeniden doğuş.
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 Kamu bizden konuşur

Kamu bizden konuşur, 
Serpilen gökten ışıklar
  şu bizim vicdanımızdan
Sıyrılıp gör nice örtükler
  o aydın tanımızdan
Sen bu dilde konuşurken 
  yüreğim hep yanıyor
Gönlüm ol gül kokulu saçlarına bağlanıyor
Kamu bizden konuşur!..
Ben umut anlamını,
  hep gecelerde düşünürken
Dayanıp Tanrıya ben kendime 
   sevgiyle dönürken
sen ipek gövdeli, 
tüm gökte karanlıklar içinde gülüyorsun
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Gecenin son zamanın pek iyi, 
                          nerden biliyorsun
var yarınlar kokusu 
        sen konuşurken nefesinde
dolanır isteğim âfâkları bu ince sesinde
kamu bizden konuşur 
       seni benden, beni senden soruşur
Türkçe İstanbul’un ağzında akırken,
Anlıyorlar beni Türk ellerim erken.
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 Yenilikten konuşun

Duygu kuşu, gönül sesi
Uç denizin kırakların5

  Konuklansın yan yöresi
İnsanların yüreğine gel gidelim
Gönülleri sevgimize 
  güllü bir yatak idelim 
Çocuklara gül kokusu paylaşalım
          Durak durak
Metroları konuşalım Türkçemizle 
          çok yumuşak
Yakışıklı giyimlerde, 
  İpek saçlı kız kardaşlar 
Sürüklerde6, arkalarda otururken
          küçük yaşlar

[5] Kırak: kenar. || Kırakların: kenarların.
[6] Sürük: «Araba» anlamında kullanılmıştır. «Sürmek»-
ten üretilmiş yeni bir sözcüktür. «Araba» arapça bir söz-
cük demektir; ayrıca doğru anlamda da kullanılmıyor. 
«Sürük» sözcüğü onun yerini doldurabilir.
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Hep kişiler dişlerini yıkayıplar
  Kendisini çok sayıplar
Böylesine yurdumuzu insanlara tanıtalım,
Gelişmeyen neyim varsa, nerde olsa 
    unutalım!..
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 Bana bir sancaktır

Kendin için bir öpücük
Benim için çileli sözler taşıyor
   Sevişmemiz
Senin için kolay sözcük
Benim için bir sancaktır:
           «KARADENİZ»
Şimdi sana yutulmaya, 
    tüm günleri ben yanırım 
Yutulurken mutlu mutlu, 
    özlüğümü kazanırım
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 İlnaz

Bu dünyada pek sevdiğim 
Şu gönlümü çok sındıran
        Yok söyleyen bir hanımdır
Tüm yaşıma ışık saçan:
Yok söyleyen bir hanımı çok sevdiğim,
        Şu anımdır..





Kıt’alar Bölümü



48

yeni
 insan yeridir 
toprağımız

 Denize doğru

Kaça kaç düşüyor denize doğru
Yol boyu gül tutup dönecekleri
Artır kalabalık, parklar yemyeşil 
Kızlar oynatıyor ak göbekleri 
Esintisi serin, deniz dumduru
Sarı gemilerde, sarışın deri
Bakarsın uyuyor bütün gönüller
Yürekler şuraya, olur göçeri
Yan yana durarak toplar, topçular
Uçaklar yağdırır, al çiçekleri
Niçe  dil biliyor bütün kişiler
Bir güzel haykırır, tatlı öneri
Güneşe söylüyor: çıkma ben varım
Kesin bulacayım, uzun gökleri
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Giyimin görürüm beynim gelişir
Bir milletten ağır, şunun değeri
Düşerken göz göze, gülümsüyoruz
Seslendi millete, şu gerçekleri:
Erdemli olarız, bir de bilgili
Gelişen kazanır gelecekleri
Silin sözlüklerden, «Olmaz» sözünü 
Sakın unutmayın şu gerekleri
Şimdi, gül kokulum, yolumuz ışık
İstanbul olacak güzellik yeri
Ay da gözlerini dikecek bura
Bizim sevişmeyi görenden beri




