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 Hece Taşları  Sayfa 8  

 

 

BURUK BİR FASIL 

  
Kadir ALTUN 

 
Bizim duygumuz hâsıl doğru olduktan sonra 

Canan bizi riyakâr sansa ne sanmasa ne 

Gönül bahçemizdeki güller solduktan sonra 

Yar bize zemzem suyu sunsa ne sunmasa ne 

 
Leyla değil hislerdir Mecnun’u Mecnun yapan  

Var mı Mecnun olup da beyhude yola sapan 

Leyla’m imtihan için yoluma kursa kapan 

Kapan benim üstüme inse inmese ne 

 

Derdi kâr gütmek olsa neye yarar yüreğim 

Yardan gelen şerri de hayra yorar yüreğim  

Bataklıklarda dahi gülü arar yüreğim  

Üstüme kötü koku sinse ne sinmese ne 

 

Buruk bir fasıl oldu cananla düştük ayrı  

Gönlümüz kırılsa da var bunun da bir hayrı  

Virane bir bahçede biz gül olalım gayrı  

Dalımıza bülbüller konsa ne konmasa ne 

 

Görüldüğü üzere perişandır halimiz  

Ağlamaktan yorulduk kalmadı mecalimiz  

Her dem hüzzamlardayız bedbaht zat-ı âlimiz  

Yârin yüreği buna yansa ne yanmasa ne 

 

Öyle büyük bir dert ki gönlümüzü dağlıyor  

Heyhat bu çetin derde canan imkân sağlıyor  

Bu sevdaya düşeli yüreğimiz ağlıyor  

Gözlerimizin yaşı dinse ne dinmese ne 

 

Aşktan gayrı ne varsa onadır diyetimiz  

Serttir amma incitmez kavi ciddiyetimiz  

Zerre kötülük yokken halisken niyetimiz  

O yar bizi şer ile ansa ne anmasa ne 

 

Tam zamanı demenin vakit ne geç ne erken  

Ardımızdan hiçbir şey gelmeyecek giderken  

Biz ona sonsuzları sunarken vadederken  

O şu kısa dünyaya kansa ne kanmasa ne 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AZERBAYCAN-TÜRKİYE 
  

Ilgar İMAMVERDİYEV 
 

Hem annemsin hem da vatan 

Azerbaycan -Türkiye 

Kalbimde gonca gül biten 

Azerbaycan -Türkiye 

 

Biri yıldız biri aydır 

Biri sultan biri beydir 

Ülvi isim ulu soydur 

Azerbaycan-Türkiye 

 

Biri yüzük biri taşdır 

Biri gövde biri başdır 

Dini bir ikiz kardeşdir 

Azerbaycan-Türkiye 

 

Bir deryanın iki çayı  

Biri emmi biri dayı 

Bir kısmetin iki payı 

Azerbaycan -Türkiye 

 

İnsanlıkta bir nur ışık 

Meramı dostluk barışık 

Bu cihana bir yakışık 

Azerbaycan -Türkiye 

 

Bir milletti, iki devlet 

Kardeşlikte var sadakat 

Biri cüret biri gayret 

Azerbaycan -Türkiye 

 

Biri şeref, biri şandır 

Biri damar, biri kandır 

Varlığımda iki candır 

Azerbaycan -Türkiye 

 

Biri ekmek, biri çörek 

Biri lazım, biri gerek 

Göksümde var iki yürek 

Azerbaycan -Türkiye 

 

Bir bakışta iki gözdür                       

Biri ateş, biri közdür                          

Yüreğimde iki sözdür                          

Azerbaycan -Türkiye.                                

 

İlgar Cemil eder beyan 

Kudretindir Bakü-Ceyhan 

Rabbim yardım etsin her an 

Azerbaycan –Türkiye. 


