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Ali Gündüz (1961-)
1961’ de Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi A.Barak Köyünde doğdu. İlkokulu
köyünde,orta ve ticaret lisesini Kırşehir’de bitirdi. 2 yıl kur’an kursunda ve 3
yıl (Berlin)       Almanya’da öğrenim gördü. Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi,Eski Türk Edebiyatı Bölümü 3.Sınıftan ayrıldı. Fakülte
yıllarında DTCF’nin felsefe,psikoloji,sosyoloji ve tarih derslerine fahri olarak
devam etti. Asker dönüşü Anadolu Üniversitesi,İktisat Fakültesi, 4 yıllık
iktisat bölümünden mezun olan Ali GÜNDÜZ, Almanca ve Arapça bilmektedir.
Evli ve 2 çocuk babası olan Ali GÜNDÜZ, İslami ilimlerden edebiyata,
felsefeden ekonomiye kadar çeşitli alanlarda kendini yetiştirdi. Sabah,
Türkiye,Zafer İslamın Gazetesi ve Ahi Edebiyatı dergisi ile 20’ye yakın gazete
ve dergilerde başyazı, makale,roman,şiir ve fıkraları yayınlandı. Çeşitli gazete
ve dergilerde müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. 1980 sonrası oligarşik
ve ekonomik baskılara tepki olarak yayın hayatından çekildi. 3 yıl ücretli
öğretmenlik ve 5 yıl Türk Eğitim-sen sendikasının yönetim - denetim
kurulunda görev alan Ali GÜNDÜZ, halen Mamak İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde yöneticilik yapmakta ve EĞİTİM BİR-SEN Sendikasının Mamak
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilciliğini yapmaktadır
13 üncü kitabı olan “Hasret “ şiir kitabı ile sanat hayatına tekrar dönüş yapan
Ali GÜNDÜZ’ ün en büyük ideali sermaye temin ederek, yeni bir ekip ile sanat
-edebiyat ve hikmet dergisi Uyanış’ ı çıkarmaktır. Şair,bu sitedeki ANKARA
ŞAİRLER BİRLİĞİ, DÜNYA ŞAİRLER BİRLİĞİ ve TÜRK ŞAİRLER BİRLİĞİ
gruplarında faaliyetine devam ediyor. Şair,şiirseverleri bu gruplara davet
etmektedir.
Kaynak: Şairin 4.şiir kitabı HASRET' in arka kapağından alınmıştır..GÜNDÜZ
KİTABEVİ-SAHAF Demet 7.Sokak no: 11 YENİMAHALLE/ANKARA

Eserleri:

Şiir kitapları: 1.Elveda (2.Baskısı yayına hazırlanıyor)              2. İslam
Sultan Olacak 3.Esir Türkler Ferman Bekliyor           4. Hasret
Romanları: 1.Yetimlerin Ahı 2.Cilt   (3.Baskısı yayına hazırlanıyor)    2. Hazin
Ayrılık 3. Kurtuluş Arayanlar                   4. Afganda Ayı İzleri
Araştırma-Derleme-Etüd: 1. Mehter marşları 2. Karayıldız Yargılanıyor 3.Türk
Şairleri Şiir Antolojisi,2.cildi yakında çıkacak 4. Ebu'l Faruk Hazretleri 5.
Ankara Şairleri Şiir Antolojisi (çıkacak)
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Afganlı Yahşi Kız

AFGANLI YAHŞİ KIZ
(İşgalci Sovyet ve ABD  tanklarına
ellerindeki bombalar ile saldıran Afgan’ın yiğit kızlarına....)

Afgan bahçelerinde solan gülüm var
Kabil sokaklarında süren zulüm var
Penşir vadilerinde gezen ölüm var
Kızıl çıkıyor duman,figan üstüne

*
Hep Afgan dağlarında yaşar yahşi kız
Duruşu dişi kaplan gibi vahşi kız
Nefretin cihanda da yoktur, eşi kız
Bir ağıt yakmış vatan,Afgan üstüne

*
Günün doğuşundan mı gelir, bu atlı?
Elinde eski mavzer, sanki kanatlı
“Ya hürriyet ya ölüm “ diyor, ne tatlı
Yemin ediyor hatun, Kur’an üstüne

*
Gelinlik istemez ki, kefen çok gibi
Süzmüş gözünü, hiçbir korku yok gibi
Dizilmişler kirpikler sivri ok gibi
Ok atıyorlar hain, düşman üstüne

*
Şu işgalci ayı ne zaman ölecek
Zafer kazanan Afgan kızlar gülecek
Bu gerçekleri bütün dünya bilecek
Hüküm sürmez hayvan, insan üstüne

Yahşi: güzel demektir
Not: Bu şiir, Gazeteci Yazar ve Şair Ali GÜNDÜZ ‘ün
 “ AFGAN’DA AYI İZLERİ “ romanında ve Hasret şiir kitabında yayınlanmıştır.
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMETEVLER 7.SOKAK NO: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Asker Oğluma Hasret Türküsü

ASKER OĞLUMA HASRET TÜRKÜSÜ

(Vatani Görevini yapan mahdumum Veyselime…
Hasretlik ne kadar çetin olsa da
Vatan borcu kutsaldır yapılacaktır.)

Kalemim ağlıyor yazmıyor yazı
Çok acı veriyor içimde sızı
Kaz mezarcı n’olur bana da kazı
Bu hasretlik artık öldürür beni
*

Kerimem burada mahdumum nerde (*)
Ah bir yıl olmuş  da  koçum askerde
Ben nasıl katlandım bilmem bu derde
Deli hasret artık öldürür beni
*
Şu yokuşlardan hiç  çıkmaz ki paşam
Gözümde yaşlar  yok akmaz ki paşam
Hicran onbeş ay  da olmaz ki paşam
Bu Hasretlik artık öldürür beni
*
Kırkağaç dağları sarptır geçilmez
Baba evladın da ayrı seçilmez
Ana kuzusuna baha biçilmez
Bu Hasretlik artık öldürür beni
*
Nasıl özledik bir bilsen can oğul
Bacın döker iki gözden kan oğul
Baban anan olsun bin kurban oğul
Bu Hasretlik artık öldürür beni
*
Vatan borcu biter yazın deftere
Gel teskere derim gelmez teskere
Şafak kaç? diye sormayın askere
Bu Hasretlik artık öldürür beni
*
Aşık der: hüzünden çiçekler soldu
Anan ağlamasın  şiir son buldu
Bacının gözleri yaşlarla doldu
Bu Hasretlik artık öldürür beni
*
ALİ GÜNDÜZ
GÜNDÜZ YAYINEVİ-ANKARA

Not  (*) : Eskiden babalar erkek çocuklarını
Mahdum (geleceğim)    diye,
kız çocuklarını da kerime (iki gözüm)
diye severdi.

Ali Gündüz
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Askerin İzin Dönüşü Sevgilisine Vedası

ASKERİN İZİN DÖNÜŞÜ SEVGİLİYE VEDASI

Rüya mıydı saçlarını okşadım yarim?
Rüya değilmiş,kafamdan silemiyorum.

*
Ben gelemem sana,gelmek kolay olsaydı
Peki yarim,şimdi neden gelemiyorum.

*
Ama yarim bu gerçekmiş senden ayrıldım
Gözyaşını yanağımdan silemiyorum.

*
Ayrılığa inanmadım dilim tutuldu
Sen mahzun bakma, elveda diyemiyorum.

*
Yarim seni o kadar çok seviyorum ki
Benden büyük aşık var mı bilemiyorum?

Nevşehirli Şair Ali GÜNDÜZ' ün
4.Şiir kitabı HASRET' ten alınmıştır.
Hasret şiir kitabı 1.000.000.Tl.
Yayınevi adresi:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE /ANKARA

Ali Gündüz
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Başbakının Eşine Kaside

(Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
eşi Emine Hanımefendiye hürmetlerimle....)

N E Sİ P (kasideye giriş bölümü) :

Ey felek yanmalı Dünya nice devran oluyor
Hiç huzur kalmadı çok ülkede buhran oluyor
*
Bu zamandan kime etsem ki şikayet bilemem
Dostlar sahte, gülistan bile talan oluyor
*
Ben ne yaptım, niye canan ile bülbül susuyor?
Sevgilim sevdi neden şimdi de düşman oluyor?
*
Ağla ey bülbül esir aç yaşayan Türklere sen
Anne tutsak yaşıyor, gözyaşı tüm kan oluyor
*
Koca Dünya bize baş eğmiş iken, tersi bugün
Bizi hizmetçi yapanlar sarı Alman oluyor
*
Şimdi manzume nesir ayrılamaz oldu yazık
Acı halimize kafir de müselman oluyor
*
Niye şairlere sahip çıkacak yok bilemem
Bize hoş hatıra tek Devlet-i Osman oluyor
*
Bu zaman başka güzeller bile fettan yürüyor
Bunca dil dökmeme rağmen bana yaban oluyor

M E D H İ Y E (Kasidede övgü bölümü) :

Coşarak başlayalım övmeye BAŞKAN Hanımı
Ateşinden mi sözüm dürr ile mercan oluyor?
*
Öyle nergis sana hasret ki bir an görmese bak
Kanlı gözyaşları ırmak, gözü mestan oluyor
*
“Ay tutulmuş “ sözü saçma, seni görmüş o gece
Utanıp bin kerre doğduğuna pişman oluyor
*
“O hilaldir” diye övmüş biri, eksik sayılır
Sen hilalden de güzelsin bu da bühtan oluyor
*
Halka yardım edişin bak seni “Katun “ yapıyor
Kimsesiz halkıma Dünya da gülistan oluyor
*
Kadının hür sesi oldun gezerek yurdumu sen
Nice kızlar analar hep sana mestan oluyor
*
Bana şairlere sultan, sana BAŞKAN deniyor
Fildişinden bu saray külbe-i ahzan oluyor
*
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Siz dururken niye “cahilleri övmez “ bu ozan
Çünkü şair de huzurla dolu vicdan oluyor.
T E G A Z Ü L (Şairin sevgilisine gazel söylediği bölüm) :

Ben gazel söylesem çok gülüyormuş canan
Söylerim çünkü o gülsün bana ihsan oluyor
*
Dönme Dünya bu gelen kız bana aşık oluyor
Bakıyor yareme kirpikleri derman oluyor
*
Serviler yollara saf saf dizilir yar geçer
Sarı yaprak yere düşmüş ona kurban oluyor
*
Kelebek lale yanaklarına konmuş uçarak
Gülü artık sevemez yarime hayran oluyor
*
Saç tararken ona çarpıldı mı deli rüzgar?
Hızlı ondan esiyor sanma ki tufan oluyor
*
Saçlarından biricik tel niye vermez canan
Şu kumaş parçası kıymetli mi türban oluyor?
*
Sana insan diyemem sanki periler gibisin
Görünüp yok oluşun gönlüme hicran oluyor

F A H R İ Y E (Şairin kendini övdüğü bölüm) :

Sıradan bir kişi hiç şi’r yazamaz böyle güzel
Şimdi kim şi’r yazarak ben gibi rindan oluyor?
*
Yok Fuzuli gibi kabrim yıkılıp yol olamaz
Bana gök kubbe, mezarım ise umman oluyor
*
Koca Baki’yi büyük sanma benim çünkü deha
Bunu ilk takdir eden bilgili insan oluyor
*
Beni Nef’i gibi yok öldürecek ben büyüğüm
Yok rakibim bile sanatları noksan oluyor
*
Bak Nedim tarzı okunmaz olacak belki yarın
Sen de Ali oku dillerde o destan oluyor
*
İki yüzyıl niye boş kaldı bu taç şair yok
Var iken ben taç ile san’at yeni şad-man oluyor
*
Var mıdır bencileyin övgü yazan bir şair?
Övgü sunduklarımın hepsi de sultan oluyor

D U A B Ö L Ü M Ü:

Yap niyazını kasiden de biter bilmelisin
Şaheserler gibi bitmiş sana unvan oluyor
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*
Yüce Mevla onun ömrünü müzdad etsin
Bir bakarsın ona Ali de gazelhan oluyor

Ali Gündüz
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Başka Telden Sazı Vur Kır Arkadaş

(Büyük şair Yavuz Bülent Bakiler'e....)

memleket türküsü  haykır arkadaş
insanım aç tarla bozkır arkadaş
yurdumuz kan ağlıyor davran çalış
başka telden sazı vur kır arkadaş

not: Aruz vezniyle yazılmıştır.
Nevşehirli şair Ali GÜNDÜZ'ÜN
4.ŞİİR KİTABI ' HASRET' TEN alınmıştır.
hasret 1.000.000. tl.

GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMETEVLER 7.SOKAK NO: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Bir Yar Sevmek Helak Olmak Demektir

BİR YAR SEVMEK HELAK OLMAK DEMEKTİR

Canan ile cellat aynıdır dedim
Yok biraz uyarlama olmuş derler
Baş harfleri bile aynıdır desem
Bu tesadüf zorlama olmuş derler

Canan aşık, cellat cani öldürür
İkisi de vallah düşman güldürür
Üstelik sevgilim saç baş yoldurur
Aşığa şamarlama olmuş derler

Canan kirpik cellat kılıçla vurur
Canan köyde cellat sehpada durur
Aşık- mahkum ölüm bekler kudurur
Bu kötü pazarlama olmuş derler

Bir yar sevmek helak olmak demektir
İdam müebbet ve solmak demektir
Veya yare köle kalmak demektir
İp boyna ayarlama olmuş derler

Bir aşık gösterin çıkın cihana
Şu aşık mesut oldu deyin bana
Aşıklar acı çeker yana yana
Acı bir tekrarlama olmuş derler

Ben yari görmeden ne şen adamdım
Ne gam vardı ne keder ben bi-gamdım
Yok uykusuz gecem dün buzlu camdım
Bu tavrın inkarlama olmuş derler

Ali GÜNDÜZ' ün
4.Şiir kitabı HASRET' ten
alınmıştır.

GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMET 7.SOKAK NO: 11
YENİMAHALLE/ANKARA'

Ali Gündüz
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Bu Ayrılık Değil Ölümdü Sanki

İçimde cehennem, dört yanım duvar
Sineme sığmayan bir hasretim var.
Eridim mum gibi, ben azar azar
Bu ayrılık değil ölümdü sanki

GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Bu Bana Batan Gülündeki Dikenindir

BU BANA BATAN GÜLÜNDEKİ DİKENİNDİR
Eğer hayatıma kast ettinse sevgilim
Al canımı canan bu can zaten senindir
*
Tereddüt etmem geçerim can ile tenden
Bu bana batan gülündeki dikenindir
*
Kıvrandığıma bakarak niçin ağlarsın
Bu beni öldüren senin aşk-ı zehrindir
*
Ne olur acı çektirme insafsız yarim
Öldürmeden süründüren bu yarenindir
*
Gelinlik hazırken sen kefenden söz ettin
Hayalime son veren sözde kefenindir

Ali GÜNDÜZ
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Gazateci,yazar ve şair
ALİ GÜNDÜZ'ün 4.Şiir kitabı
HASRET' ten alınmıştır.

Yayınevi adresi:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMET 7.Sokak no:11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Bu Bayram Yine Gurbetteyim Ana

Anne baba kardeşlerimden uzak
Bu bayram yine gurbetteyim Ana
Bir de yar ile yavrumdan ayrıldım
Dayanılmaz bir hasretteyim Ana

Nevşehirli şair Ali GÜNDÜZ' ün
Hasret şiir kitabından alınmıştır.

Gündüz Kitabevi-Sahaf
Demet 7.Sok.no: 11
(DEMET METROSU YANI)
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Ceylanı Yar Sanırım Kıskanmam Ondan

Nevşehirli Şair Ali Gündüz'ün şiir kitabından;

Ceylanı Yar Sanırım Kıskanmam Ondan
-----------

Gözleri saçları endamı bir ceylan
O al dudağa bakıp aldanmam ondan
*
Ceylanı seveni bile kıskanırım
Yar ceylana benzer, dayılanmam ondan
*
Bir avcı görsem bile deli olurum
Ceylanı yar sanırım,kıskanmam ondan
*
Yare asılanları vurmuşum kızlar
Şimdi idamlık diye suçlanmam ondan
*
O güzel sevgili artık benim oldu
Bugünlerde durulup uslanmam ondan

ALİ GÜNDÜZ'ün 4.Şiir Kitabı HASRET' ten alınmıştır.Hasret 1 milyon tl.

Not: Şaire sahip çıkmak için şiir kitabı alacağınız yayınevi adresi:

GÜNDÜZ KİTABEVİ- SAHAF
DEMETEVLER 7.SOKAK NO: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Çocuk Ruhlu Yarim

(Kadınlar hep çocuk kalır)

Göz yaşlarımı silmedin
Çocuk musun ki bilmedin
Mutlu ettim de bilmedin
Yarim isyankar demedim.
*
Sinem bir tek sana serdim
Yalnız sana gönül verdim
Kirpiğin ok gibi gerdim
Beni okla vur demedim
*
Seni büyür sandı gönlüm
Ahu göze yandı gönlüm
Gönlüme gir kandı gönlüm
Gel rüyama gir demedim
*
Ustası yok gönül kırma
Sevdam tutmaz asla yama
Ben gönlümü verdim ama
Yerlere at kır demedim.
*
Hiç keyfin yok hasta mısın
Seversin de nazda mısın
Ayrı gibi yasta mısın
Gözde kaşın var demedim
*
Yaşlanırsın aranmazsın
Sen cefadan usanmazsın
Ölsem bile inanmazsın
Ben tükendim yar demedim.

Nevşehirli şair Ali GÜNDÜZ'ün
4.Şiir kitabı HASRET' ten alınmıştır.

Hasret şiir kitabı 1 milyon tl.

Şiir kitabından alarak
şaire sahip çıkınız.

YAYINEVİ ADRESİ:

GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.Sokak no: 11
(Demet metrosu yanı)
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Dul Sevgilim

DUL SEVGİLİM
Sevdaların çılgın demini içtim
Dul sevgilim kızdan vefalı çıktı
Hala dudağımda çılgın nefesi
Dul sevgilim kızdan vefalı çıktı
*
Yanında bile hasret kaldım ona
Su yangın söndürmez salmayın cana
Al dudak renk verir güle bostana
Dul sevgilim kızdan vefalı çıktı
*
Kızmayın gül ararken dalı buldum
Arı aradım dalda balı buldum
Sarışın istedim kumralı buldum
Dul sevgilim kızdan vefalı çıktı
*
Edaları elem dolu gizleri
İşve naz dolu manalı sözleri
Ahu gibi beni yakan gözleri
Dul sevgilim kızdan vefalı çıktı

Nevşehirli Şair Ali GÜNDÜZ' ün
4.Şiir kitabı HASRET' ten alınmıştır.

HASRET şiir kitabı 1 milyon tl.

Şiir kitabından alarak
şaire sahip çıkınız.

YAYINEVİ ADRESİ:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMET 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Ehl-i Beyt Aşkı

EHL-İ BEYT AŞKI

Yaralı
Benim gönlüm yaralı
Yaraların güzeli
Muhammet’in aşkından
Yaralıyım yaralı.
Ayağının tozuna
Saralıyım saralı.
Ona düşman olana
Aralıyım aralı.
Muhammet aşkı ile
Naralıyım naralı.
İçimde sönmez çıra
Ehl-i beyt ateşi ile
Çıralıyım çıralı.
Dört büyük halife
İşlenmiş kalbime
Tuğralıyım tuğralı.
Ehl-i beyti sevmeyen insan
Karalıdır karalı.
Ehl-i beyt sevgisi
İman şartlarından biri
Dört numaralı. (*)
Ehl-i beyti sevmeyen ise
Yezit ‘e asker olur paralı.
Ehl-i beyt bahçesi
İslam gülleri ile
Manzaralı.
Benim yüreğim diyor ki:
Ehl-i beyt aşkına
Kiralıyım kiralı.

1994 / HACIBEKTAŞİ VELİ TÜRBESİ / NEVŞEHİR

NOT: (*)
iMANIN ŞARTLARINDAN dördüncüsü Peygamberlere imandır.dolaysıyla peygamberin
ehl-i beytini sevmeyen kimse de peygamberi sevmemiş sayılır ve imanı makbul
değildir.
Bu şiir şairin HASRET şiir kitabından alınmıştır.
Gündüz Yayınevi
Demet 7.Sokak no: 11
Yenimahalle/Ankara

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Elveda Ederek Gitsem Sıladan

ELVEDA EDEREK GİTSEM SILADAN

Elveda ederek gitsem sıladan
Dönmeye bu ömrüm vefa eder mi?
Diyelim ki geri döndüm yad elden
Yarim “hoş geldin “ der sefa eder mi?
*
Gayri dayanacak özüm kalmadı
Yare mektup yazsam yüzüm kalmadı
Yar ağlar bakacak gözüm kalmadı
Yar “nerde kaldın “ der cefa eder mi?
*
Bu yüreği terk etmez kara sevda
Ayağım gitse de yüreğim burda
Terliyorum inan kışta ve karda
Yarim doktor olsa şifa eder mi?

Bu şiir Ali GÜNDÜZ' ün
4.Şiir kitabı Hasret' ten alınmıştır.

Hasret Şiir kitabı 1.000.000.Tl.
Şiir kitabından alarak
şaire sahip çıkınız.

Yayınevi adresi:

GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Filistin Yok Oldu Kurdum Nerede?

FİLİSTİN YOK OLDU KURDUM NEREDE?

Savaşların ve soykırımların olmadığı barış dolu bir Dünya Dileğiyle....

Çoban kaval çaldı sordu ozana:
Sürülerim kayıp yurdum nerede?
Ozan sordu: Bağrı yanık anaya
Kırık sazım, şehit yavrum nerede?

*
Ana der: Göklerde kuşlar uçardı
Ağaçlar otlar çiçekler açardı
Çocuklar yollarda neşe saçardı
İsrail yok etti özyurdum nerde?

*
Dede ah eyledi: Ey Ulu Hakan
Sen varken yoktu Kudüs’e yan bakan
Her İsrail Hitler gibi eli kan
Filistin yok oldu kurdum nerede?

NOT: Ulu Hakan, Osmanlı İmparatorluğunun
En büyük padişahı 2. Abdülhamit Han’ın unvanıdır.

Bu şiir,şairin HASRET şiir kitabından alınmıştır.

- 85 -

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Filistinli Ağlayan Kız

FİLİSTİNLİ AĞLAYAN KIZ

Kanal 7’ de şiir okuyan Filistinli kıza bakıp
ağlayan kızım Ayşegül’ e......

Filistinli kız babasını isterken
Çiçekler soldu gülümü istiyorum
Ağlama ne olur dayanamıyorum
Gülde öten bülbülümü istiyorum.
*
“Utanın” deme utancım bana yeter
Öz kızım beni öper karşılık ister
Kızımı öpememek ölümden beter
Ben kızım Ayşegül’ümü istiyorum
*
Hitler fırınlarda Yahudi yaksaydı...  (*)
Filistin yanmazdı ki Hitler yıksaydı...
Yanan yürekler hatırlardan çıksaydı...
Kudüs ‘ de yanan külümü istiyorum
*
İsrail tankları vurdu insanları
Yıkıldı evleri yandı vatanları
Parya oldular öz yurdunda canları
Yıkık evlerde ölümü istiyorum

ALİ GÜNDÜZ' ÜN 4.Şiir kitabı
HASRET' ten alınmıştır.

NOT: (*)  Şair,Hitler'in fırınlarda yahudi yakması olayına ve Almanya'da yahudilerin
işkence görmesi olayına inanmamaktadır.Çünkü gerçek tarihçiler bu işkence olaylarının
bir komplo olduğunu ispat etmişlerdir.Avrupalı yahudilerin Filistin'i işgal edip,orada bir
İsrail devleti kurulması için bir komplo kurulduğunu tarihçiler belirtmişlerdir.
Kaldı ki yahudiler gerçekten böyle büyük bir işkence görselerdi,
aynı işkenceleri FİLİSTİNLİLERE yapmazlardı.şair burada soruyor:         İsrailin
HİTLER'DEN NE FARKI VAR?
Bu soruyu herkes sormalı...Hitleri de İsrail'i de kınıyoruz.
Barış dolu bir dünya istiyoruz

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Gel Deme Sevgilim Gelemiyorum

“GEL” DEME SEVGİLİM GELEMİYORUM

Gelmek istiyorum bırakmıyorlar
“Gel” deme sevgilim gelemiyorum.
Güneş benim için doğmadan önce
“Gel” deme sevgilim gelemiyorum.
*
Gülmeyi unuttum yoktur ilacı
Hasretlik içimde büyük bir sancı
Gurbetin zehri de veriyor acı
“Gül” deme sevgilim gülemiyorum.
*
Deli olacağım,uzağım yare
“Unut” deme ne olur,söyle çare
Yazmışım adını altın deftere
“Sil” deme sevgilim silemiyorum.
*
Uzaktan davulun sesi hoş gelir
Bu kavuşma günü biraz zor gelir
“Sabretmeyi bil sen,aşıklar bilir “
“Bil” deme sevgilim bilemiyorum.
*
Mecnun delidolu,Kerem kül oldu
Benim de bahçede güllerim soldu
Kalamam yüreğim hasretle doldu
“Kal ” deme sevgilim kalamıyorum.

1988 / ŞOFÖR ER EĞİTİM ALAYI
BEYLERDERESİ / MALATYA

NOT: ŞAİRİN ' HASRET '
ŞİİR KİTABINDAN ALINMIŞTIR

YAYINEVİ ADRESİ:
GÜNDÜZ YAYINEVİ
DEMET 7.SOKAK NO: 11
yenimahalle/ankara

web adresi: www.antoloji.com/ali_gunduz

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Gerçekleri Öğret Can Öğretmenim

GERÇEKLERİ ÖĞRET CAN ÖĞRETMENİM

(Mehmetçik İlköğretim Okulundaki öğrencilerime ve
öğretmen arkadaşlarıma....)

Körpecik beyinler sana emanet
Hamur gibi yoğur onu adam et
Öğret ilim,irfan ile fazilet
Gerçekleri öğret can öğretmenim.
*
Benim atam adem,değil ki maymun
Tarih yazan alçak,oynuyor oyun
İslam-turan için,kalma sen suskun
Gerçekleri öğret can öğretmenim.
*
Ulu Hakandır o Abdülhamit Han
Vahdettin Han ise,büyük bir sultan
Karabekir,Çakmak büyük komutan
Gerçekleri öğret can öğretmenim.
*
Öğrenci okur,Rus Rum klasikleri
Kendi kültüründen yok bildikleri
Yok mu okuyacak Türk büyükleri
Gerçekleri öğret can öğretmenim.
*
Mahkemeye çıktı Fatih bile
Yok dokunulmazlık denen bu hile
Demokrasi dersi anlatın böyle
Gerçekleri öğret can öğretmenim.
*
Yaşıyor Ermeni Rum adalarda
Yahudi boğazda lambadalarda
Sam Amca uzaktan kumandalarda
Gerçekleri öğret can öğretmenim.
*
Neden Anadolu bozkırı kıraç?
Neden köyler bomboş insanlar aç?
Eşkıyayı etti, kim bize ihraç?
Gerçekleri öğret can öğretmenim.
*
Kürtler,Türkler ile değil mi soydaş?
Soydaş olmasa da değil mi dindaş?
Yaşadık binlerce yıl gardaş gardaş
Gerçekleri öğret can öğretmenim.

NEVŞEHİRLİ ŞAİR ALİ GÜNDÜZ' ün
4.Şiir kitabı HASRET' ten alınmıştır.

Hasret şiir kitabı 1 milyon tl.

Yayınevi adresi:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF

http://www.antoloji.com
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Demet 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Gözlerinde Mahsur Kaldım Çıkamıyorum

GÖZLERİNDE MAHSUR KALDIM ÇIKAMIYORUM

Yarin gözleri mahzundur  nergizler gibi
Mavi gözlerinin rengi denizler gibi
Dalgalarında kayboldum delhizler gibi

Gözlerinde mahsur kaldım çıkamıyorum
Bu mahpus duvarlarını yıkamıyorum
*
Dalgalarda sığındım oldum bir derbeder
O liman sandığım gözlerin imiş meğer
Gözünde ben varım bakın yalansam eğer

Gözlerinde mahsur kaldım çıkamıyorum
Bu mahpus duvarlarını yıkamıyorum

*
Yarden ağır cezayı almaya mecburdum
Siyah saçlarından gönlüme pranga vurdum
Genel af çıksa da bana af yok diyordum

Gözlerinde mahsur kaldım çıkamıyorum
Bu mahpus duvarlarını yıkamıyorum

Nevşehirli şair Ali GÜNDÜZ' ün
4.Şiir kitabı 'HASRET' ten alınmıştır.

Gündüz Kitabevi –Sahaf
 DEMETEVLER 7.sokak no: 11
(Demet metrosu yanı)
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Gurbetin Derdini Çekenler Bilir

GURBETİN DERDİNİ BİLİR ÇEKENLER

Bana dediler: “memleketin uzak
Zor gelir yarini düşünme bırak “
Kolay mı askere yari unutmak
Gurbetin derdini bilir çekenler
*
Bak iki sevgili parklarda gezer
Onların gezişi bağrımı ezer
Yarini düşünen canından bezer
Gurbetin derdini bilir çekenler
*
Kim kalmış gurbette,ben kalayım
Yollarımı gözle,kurban olayım
Sevdalım her hafta mektup alayım
Gurbetin derdini bilir çekenler
*
Mektup için derler küçük teskere
Ziyaretçi günü bayram askere
Bütün dertler biter kavuşsam yare
Gurbetin derdini bilir çekenler

NOT: ŞAİRİN ' HASRET '
ŞİİR KİTABINDAN ALINMIŞTIR

YAYINEVİ ADRESİ:
GÜNDÜZ YAYINEVİ
DEMET 7.SOKAK NO: 11
yenimahalle/ankara

web adresi: www.antoloji.com/ali_gunduz
Ali GÜNDÜZ

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Gül Diye Yıldızları Gökten Dereyim

GÜL DİYE YILDIZLARI GÖKTEN DEREYİM
(GAZEL)

O güzel kız yine sahilde gezermiş varayım
Dalgalar sahile neden vururmuş sorayım
*
Mutlu olsun o güzel ben ona kurban olayım
Ne edeyim sevgilimin gönlüne nasıl gireyim.
*
Yoksa yıldızlara mı imreniyor nazlı güzel?
İstesin gül diye yıldızları gökten dereyim.
*
Yok şarap istemesin yar, veremem asla şarap
Ben nasıl yarimi sarhoş sürünürken göreyim.
*
Lale gül istemesin yok kıyamam güllere ben
Sana nasıl o nefis laleyi solgun vereyim.
*
İşte canan sana güller dolu gül bahçesi al
Bir de hizmetçisi Ali olacak ev kurayım.

Ali GÜNDÜZ
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demetevler 7.sokak no 11
YENİMAHALLE/ANKARA

DEMETEVLER 7.SOKAK NO:
Not: Bu şiir, aruz vezniyle yazılmış olup,
Ali GÜNDÜZ'ün 4.Şiir kitabı
HASRET'ten alınmıştır.

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Haklısın Sevdalım Yıktım Dünyanı

HAKLISIN SEVDALIM YIKTIM DÜNYANI

Bugün yolda üzgün gördüm cananı
Eğdi başını da geçti meydanı
Haklısın sevdalım,yıktım dünyanı
Saraya layıksın neylen viranı

*
Yaktı kül doldurdu felek elime
Artık hiçbir bülbül,konmaz telime
Yarasa yuva yap paslı gönlüme
Kavuşamam artık solan gülüme

*
Kadere küsmek mi? küsmem vallaha
Dert çekecek günler var imiş daha
Çok dualar ettim Yüce Allah’a
Belki acır bize ölmüşüm aha

*
Küçük evim sevsen,kurban olurdum
Saray kabul etsen,hakan olurdum
Hizmetçin olur da devran olurdum
Sana can yoldaşın,canan olurdum.

Ali GÜNDÜZ' ün 4.Şiir kitabı
HASRET' ten alınmıştır.
Yayınevi adresi:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMET 7.Sokak No: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

NOT:
Şair,Kırşehir’de iken, A.Ü. DTCF Eski Türk Edebiyatı bölümünü kazanınca, Ankara’ya
giderek işlerini halletmek için birkaç aylık için eşini köye bırakmak zorunda kalmıştı.O
gece eşini rüyada üzgün görmesi üzerine bu şiiri yazdı.

-

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Hasret

Gönlümde hasret var, yanar için için
Elimde senden kaldı bu solgun lale
*
Gözyaşım sel olmuş akıyor sevgilim
Kalbime dökülen bir büyük şelale
*
Senin naz ve işven beni yıktı sanki
beni getiriyor bu perişan hale
*
Yıktın beni mecnun eyledin ey canan
Benim aklım kaçtı gelmez ki kemale
*
Benden sana artık hayır yok sevgilim
Yüreğimde yangın var sanki meşale

http//gunduzkitabevi.kolayweb.com

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Hasretlik de Biter Bekle Sevgilim

HASRETLİK DE BİTER BEKLE SEVGİLİM

Gözümde tütüyor canım memleket
Sığmıyor içime sığmıyor hasret
Gözümden yaşları akıtır gurbet
Hasretlik de biter bekle sevgilim

*
“Ayrılık ölümden beter “ diyorlar
“Dayanamıyorum yeter “ diyorlar
“Geçmeyen günler de biter” diyorlar
Hasretlik de biter bekle sevgilim

*
Gurbet elde sevda olmaz olsaydı
Teskere almaya bir gün kalsaydı
Teskere gelir de mektup gelseydi
Hasretlik de biter bekle sevgilim

*
Yari özlemek hem güzel hem acı
Ana baba kardeş başımın tacı
Tek oğlum Veysel’im içimde sancı    *
Hasretlik de biter bekle sevgilim

*
Neden yol vermiyor burada dağlar
Annem telefonda “oğlum” der ağlar
Yarim mektubunda  yüreğim dağlar
Hasretlik de biter bekle sevgilim

*
Çiçeği koparıp da “ gül “ denmez ki
“İnleyişin güzel bülbül “  denmez ki
Askerde aşığa da “gül”  denmez ki
Hasretlik de biter bekle sevgilim

*
Teskere gününde çıksam sabaha
Seni üzmek mi, hiç iç üzmem vallaha
Ayrılmam senden,ayrılmam bir daha
Hasretlik de biter bekle sevgilim.

1988 / ŞOFÖR ER EĞİTİM ALAYI BEYLERDERESİ / MALATYA
Not:  Şair ’in askerde iken Veysel adında bir oğlu vardı. Daha sonra Ayşegül adında bir
de kızı olmuştur.
Şairin HASRET şiir kitabından alınmıştır.

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Hicranımdan Bulutlar Ağladı

HİCRANIMDAN BULUTLAR AĞLADI

Dertlerimi denizlere döktüm
Deryalar okyanuslar çağladı
Ahımı öyle göklere çektim
Hicranımdan bulutlar ağladı

*
Bülbül acımı güle söyledi
Ney inler iken  keman neyledi
Kırık saz bir çaldı bin  peyledi
Dağların başı duman bağladı

*
Bir buse aldım damakta tadı
Arı da bal yok kalmadı adı
Ay doğmuyor yar bırak inadı
Ayrılığımız yürek dağladı

*
Gurbet ellerden belki gelinmez
Vuslat mahşere kalır bilinmez
Bu sevda şarkısıdır silinmez
Gel kavuşmayı Allah sağladı

Şairin HASRET şiir kitabından alınmıştır.

Yayınevi Adresi:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Mustafa Çelebi Çetinkaya Sen Ölmedin

MUSTAFA ÇELEBİ ÇETİNKAYA SEN ÖLMEDİN

(Şiir dostu Şairimizin trafik kazası sonucu
vefat etmesi üzerine....)

Sen ölmedin Mustafa Çelebi dostum
Trafik canavarına bir kurban verdik
Bir genç fiden devrildi bugün ansızın
Yüreğimizi can dostumuza serdik
*
Hani sen düğününe davet etmiştin
Sen imza gününe icabet etmiştin
Oysa sen Azraile rağbet etmiştin
İsyanla trafik canavarını yerdik

ali gündüz

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Nikah Masasında Bana Evet

NİKAH MASASINDA BANA EVET

Siyah saçlı güzel dilber bana
Yar sandım nikah masasında yar
Ela gözünde derin bir sevda
Var sandım nikah masasında var
                      *
Derdimle inleme ey kırık saz
Saçlarımda ne işin var beyaz ?
Yarimin bensiz yapması biraz
Zor sandım nikah masasında zor
                        *
Yarime verdim canımdan demet
Hayır demeye var mı  mazeret?
Nikah masasında bana evet
Der sandım nikah masasında der

ALİ GÜNDÜZ
MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Saçlarım Bembeyaz Kar Oldu

SAÇLARIM BEMBEYAZ KAR OLDU

Ayrı düşmüşüm cananımdan
Dünya artık bana dar oldu
Sevgilim terk eyledi beni
Onsuz hayat bana ar oldu
*
Sevgimi anlamadı canan
Sevmedi beni şöyle candan
Niye durur bu tende bu can
Yarsiz hayat tarumar oldu
*
Kırıştı bak sarardı tenim
Aynada efkarlı göz benim
Döküldü saç öyle gerginim
Saçlarım bembeyaz kar oldu
*
Bahçede güller solmayaydı
Kumru burada kalmayaydı
O güzel benim olmayaydı
Deli gönül ah-u zar oldu

NEVŞEHİRLİ ŞAİR ALİ GÜNDÜZ' ün
4.Şiir ktabı HASRET' ten alınmıştır.

YAYINEVİ ADRESİ:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMET 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Sen Aşkınla Beni Yaktın Haz İle

SEN AŞKINLA BENİ YAKTIN HAZ İLE

Ben aşkınla alev alev yanarken
Sen olmadın çare,baktın naz ile
Sıcak çölde yandım ben, su su diye
Sen aşkınla beni yaktın haz ile

*
Sevdalım kapında çektim çile
Kopuyor gönlümde bin zelzele
Yarem yanar dedim, ah nafile
Biber döktün bir de yaktın gaz ile

1988 / AŞAĞIBARAK   KÖYÜ
HACIBEKTAŞ / NEVŞEHİR

Not: Şairin HASRET şiir kitabından alınmıştır.

Yayınevi adresi: GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMET 7.SOKAK NO: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Sen Bizden Değilsin Git Aramızdan

SEN BİZDEN DEĞİLSİN GİT ARAMIZDAN

(Halkçılık ve yoksulluk edebiyatı yapıp
yoksullara hiçbir yardım yapmayan
yüksek sosyeteye bir taşlamadır)

Şarkı söyleyerek tabak mı kırdın?
Sen bizden değilsin, git aramızdan.
Disko ile barda afyon mu çektin?
Sen bizden değilsin,git aramızdan.

*
Fabrikatör beyin sosyete kızı
Villada havuzda hazır cızbızı
Şaklatma ağzında artık sakızı
Sen bizden değilsin,git aramızdan.

*
Yatlarda matlarda konuşmak kolay
Sömürme halkımı değil ki kobay
Ben sana çekmeden bir güzel kalay
Sen bizden değilsin,git aramızdan.

*
İstemem fakirlik edebiyatı
Laf değil göster sen de icraatı
Vermiyorsan eğer fitre zekatı
Sen bizden değilsin,git aramızdan.

*
Bilmezsin tarlada kadın halinden
Simitçinin anlamazsın  dilinden
Geçmedinse gecekondu  elinden
Sen bizden değilsin,git aramızdan.

*
Uzaktan hoş gelir sesi davulun
Yüzüne bakmadın hiçbir yoksulun
Tutmadın elinden yetimin dulun
Sen bizden değilsin,git aramızdan.

ALİ GÜNDÜZ'ün 4..Şiir kitabı
HASRET' ten alınmıştır.

GÜNDÜZ YAYINEVİ
Demet 7.Sok no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Sevenler Bu Asırda Keriz Oldu

SEVENLER BU ASIRDA KERİZ OLDU

Gözümde suladım mısralarımı
Çöl ortası bir Kızıldeniz oldu
Erciyes’ e çıktım figan eyledim
Yanardağ söndü ölü deniz oldu
*
Elbet kolay değil yari unutmak
Kolay mı aniden gönülden atmak
Bir marifet oldu sevgili satmak
Sevenler bu asırda keriz oldu
*
Sen veda ederken bakmayacaktın
Bu öksüz tavrı hiç takmayacaktın
Gözyaşları olup akmayacaktın
Senin mahzun bakışın taciz oldu
*
Sen çıkardın sevgilim dargınlığı
Ben istemedim hazin ayrılığı
Unutmam avucumda sıcaklığı
Bu gönül sana karşı aciz oldu
*
Kır sazımı başka kızlar överse
Kim laf ile bile yari döverse
Her kim ki yar üstüne yar severse
Fetvamdır onu vurmak caiz oldu

Nevşehirli Şair Ali GÜNDÜZ'ün
4.Şiir kitabı ' HASRET ' ten alınmıştır.

Yayınevi adresi:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Sevmediğini Bilseydim

SEVMEDİĞİNİ BİLSEYDİM...

Ey vefasız, sevmediğini bilseydim
Yıldızları gökyüzüne dizer miydim?

*
Hiç kavuşmak için sana, gözyaşımla
Denizleri tuzlar ile bezer miydim?

*
Bak doldurdum,gözyaşımla denizleri
Seyretmedin bile yoksa kızar mıydım?

*
Arzu dolu ihtirasımı gör diye
Yanardağa lavlar verip azar mıydım?

*
Seninleyken ne yaptım ki bilmiyorum
Yoksa sormak için sana yazar mıydım?

*
“Yarin gitsin,hayat sürer “ diyen yalan
Sen gidince, öz canımdan bezer miydim?

*
Sana “ zalim,kara cellat “ dediler de
“yok “ demedin yüreğimi ezer miydim?

*
“Onu öldür  acı çekme “ demeyin siz
O  da çeksin yoksa mecnun gezer miydim?

*
Yarim yalnız,seni senden istedim ben
Fazla bir şey isteyerek üzer miydim?

*
Seni sevdim, niçin saygı göstermedin?
Yoksa, sana sitemleri dizer miydim?

1990 / MAMAK/ ANKARA
Nevşehirli Şair Ali GÜNDÜZ'ün
4.Şiir kitabı HASRET' ten alınmıştır.

YAYINEVİ ADRESİ:

GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.sokak no: 11
(Demetevler metrosu yakını)
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com
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Şairi Kollayan Devletim Hani?

(Başbakanıma hürmetlerimle)

Kadro diye nice kapı dolandım
Ne bir cevap aldım,ne de kollandım
Devleti aradım,artık uslandım
Şairi kollayan,devletim hani?

*
TRT kadrosu vermez iktidar
Kaldım bilgisayar başında naçar
Nazım  havyar yerken,ben yedim azar
Şairi kollayan,devletim hani?

*
Şairim sen gecekonduda yaşa
Odun ve kömürü isteme boşa
On üç kitabı yak,eyle temaşa
Şairi kollayan,devletim hani?

*
İsyan yok ozanım,olma biçare
Bu “Devlet Baba” da tükenmez çare
Başbakan kadronu vermek üzere
Şairi kollayan,devletim hani?

Ali GÜNDÜZ
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ali Gündüz
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Şairlerle Hasbihal

ŞAİRLERLE SOHBET

(Şiire yeni başlayan şairlerle hasbihal)

Şiir yazmak için,ey şair dinle
İstifam tecessüs ile okuyun.
Çözüme dek; düşün,titre ve inle
İlham ile nakış nakış dokuyun.
*
Esrar hikmet dolu şiir yaz
Dev gibi büyüsün çınarın biraz
Karşılık bekleme sanat eyle infaz
Acı ve yalnızlık sana hilebaz.
*
Fildişi kulede meşaleler yak
Kıyamete kadar sen sancılar çek
Tefekkür et cinnet getirene dek
Bu kehkeşanları korkma eyle cenk.
*
Sanat ve ilimde göster azamet
Bu ebedi var olman için alamet
Bu cihatta hedef kara cehalet
Ol girift muamma,olma akamet.
*
Fildişi kulede filizler bitsin
Boş ver fenerlerin pilleri bitsin
Orman ayıları iftira etsin
Yeter ki trenin rayında gitsin
*
Şair yalnızlıktan olmaz ki naçar
Dağıtır fildişi kulede efkar
Sarsarsa kuleni,toz olur barbar
Aldırma kargalar,leşlere konar.
*
Peygambere “ mecnun “ diyen cüretkar
Sanatçıyı anladı hangi edvar?
Hele hiç anlamaz seni bu barbar
Sana düşman olur cahil canavar.
*
Oku düşün şiir yazarak sabret
Bir gün kitapların çıkacak elbet
O anda duyduğun lezzet saadet
Karşısında hiç kalırmış kainat.

ALİ GÜNDÜZ
MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

NOT: Şairin 4.Şiir kitabı HASRET' ten
alınmış olup,ayrıca TÜRK ŞAİRİLERİ ŞİİR ANTOLOJİSİ
kitabında önsöz olarak yayınlınmıştır.
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yayınevi adresi:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMET 7.Sokak no: 11
YENİMAHALLE/ANKARA

Ali Gündüz
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Şarap mı Dudak mı Güzel (Gazel)

ŞARAP MI DUDAK MI GÜZEL?

        (GAZEL)

Omuzundan salınan şal mı güzel?
Dudağından süzülen bal mı güzel?

*
Niye servi yola saf saf duruyor
Seni kıskandım yeşil dal mı güzel?

*
Gamze çok duygulu baygın bakıyor
Beni divane eden bel mi güzel?

*
Ayağından öpücük verme yasak
Yer mi kıymetli,öpen dil mi güzel?

*
Bana şarap sunma Hak men etmiş
Söyle şarap mı dudak la’l mi güzel?

*
Sazı Kerem çölü Mecnun alıyor
Bana nergis ile bülbül mü güzel?

*
Sana yüz vermez bu canan derviş
Sevgi bilmez şımarık gül mü güzel?

*
Pir Şad olsun beni dertten yıkasın
Istırap mı yoksa nur el mi güzel?

1982 / AHİ EVRAN CAMİİ / KIRŞEHİR

Not: Aruz vezniyle yazılmıştır.

Dudak la’l: yakut gibi kırmızı dudak

Not: Şairin HASRET şiir kitabından alınmıştır.
Yayınevi adresi:
GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.Sokak no: 11
(Demetevler Metrosu yakını)
Yenimahalle/ ANKARA

Ali Gündüz
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Şiir Antolojisini Okurken

ŞİİR ANTOLOJİSİ OKURKEN...

Yurdun her yerinden nice gül toplanmış
Takdim edilmiş bu renk renk güldestesi.
Aşık-şair adlı çok bülbül toplanmış
Hoş nağmeli konser bu bülbül bestesi.
*
Yaban arıda ne bal olur ne petek
Gülü sevmez yalnız bu gülşende böcek
Şiir sevmeyenler almaz hayattan zevk
Okuyun sevilir bu şiir destesi

Not: Bu şiir TÜRK ŞAİRLERİ şiir antoloji
kitabının arka kapağında yayınlanmıştır.

ALİ GÜNDÜZ

GÜNDÜZ KİTABEVİ - SAHAF
DEMET 7.Sokak no: 11
Yenimahalle/ Ankara

Ali Gündüz
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Turnam Selam Verir mi Bilmem?

TURNAM SELAM VERİR Mİ BİLMEM?

Uzlete çekilip yarin köyünde
Kalsam turnam selam verir mi bilmem?
Bencileyin  inleyen  şu bülbülü
Salsam turnam selam verir mi bilmem?
                           *
Aşkı anlatamaz şiir ne yazı
Hiç görmedim beni anlayın kızı
Derdimi anlatan şu kırık sazı
Çalsam turnam selam verir mi bilmem?
                           *
 Gönlümde yara var içimde sızı
Deli etti beni yarimin nazı
Ben sevda deryasına bazı bazı
Dalsam turnam selam verir mi bilmem?
                           *
Allah yazmış alnıma da ezeli
Ben turnama da yazdım bu gazeli
Güzeller içinde ben bir güzeli
Alsam turnam selam verir mi bilmem?

Ali GÜNDÜZ
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ANKARA

Ali Gündüz
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Yanardağ Yanışı Bana Benziyor

YANARDAĞ YANIŞI BANA BENZİYOR

Elemden aklar düştü saçlarıma
Yanardağ yanışı bana benziyor
İçimde ateş var başımda duman
Yanardağ Yanışı Bana Benziyor

*
Yarsiz gecelerin yokmuş sabahı
Şeytan beklemedi böyle günahı
Kerem yandı yoktu böyle bir ahı
Yanardağ yanışı bana benziyor

*
Gel fildişi kulede kalalım gel
Denize ve mehtaba dalalım gel
Felekten bir geceyi çalalım gel
Yanardağ yanışı bana benziyor

Nevşehirli şair Ali GÜNDÜZ' ün
4.Şiir kitabı HASRET' ten alınmıştır.
Hasret kitabı 1 milyon tl.

Yayınevi adresi:

GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
Demet 7.Sokak no: 11
(Demetevler metrosu yakını)
YENİMAHALLE/ANKARA

TEL: 0312 346 54 57

Ali Gündüz
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Yarimin Taşları Gül Gibi Geliyor Bana

YARİMİN TAŞLARI GÜL GİBİ GELİYOR BANA

Sen seviyorsun, canan taş atıyor diyorlar
Yarimin  taşları gül gibi geliyor bana
Ben serenat yaparken  yarim figan edermiş
Yarin kızması bülbül gibi geliyor bana
*
Biz kumrular gibiydik şahittir her aşina
Sıladan  haber getirdi gökte uçan turna
Yarin eline değmiş bu hoş kokulu ayna
Yarin kokusu sümbül gibi geliyor bana

Not: Şairin HASRET şiir kitabından alınmıştır.

Yayınevi adresi: GÜNDÜZ KİTABEVİ-SAHAF
DEMET 7.SOKAK NO: 11
YENİMAHALLE:ANKARA

Ali Gündüz

http://www.antoloji.com

	Icindekiler
	KAPAK
	Biyografisi
	Afganli Yahsi Kiz
	Asker Ogluma Hasret Turkusu
	Askerin Izin Donusu Sevgilisine Vedasi
	Basbakinin Esine Kaside
	Baska Telden Sazi Vur Kir Arkadas
	Bir Yar Sevmek Helak Olmak Demektir
	Bu Ayrilik Degil Olumdu Sanki
	Bu Bana Batan Gulundeki Dikenindir
	Bu Bayram Yine Gurbetteyim Ana
	Ceylani Yar Sanirim Kiskanmam Ondan
	Cocuk Ruhlu Yarim
	Dul Sevgilim
	Ehl-i Beyt Aski
	Elveda Ederek Gitsem Siladan
	Filistin Yok Oldu Kurdum Nerede?
	Filistinli Aglayan Kiz
	Gel Deme Sevgilim Gelemiyorum
	Gercekleri Ogret Can Ogretmenim
	Gozlerinde Mahsur Kaldim Cikamiyorum
	Gurbetin Derdini Cekenler Bilir
	Gul Diye Yildizlari Gokten Dereyim
	Haklisin Sevdalim Yiktim Dunyani
	Hasret
	Hasretlik de Biter Bekle Sevgilim
	Hicranimdan Bulutlar Agladi
	Mustafa Celebi Cetinkaya Sen Olmedin
	Nikah Masasinda Bana Evet
	Saclarim Bembeyaz Kar Oldu
	Sen Askinla Beni Yaktin Haz Ile
	Sen Bizden Degilsin Git Aramizdan
	Sevenler Bu Asirda Keriz Oldu
	Sevmedigini Bilseydim
	Sairi Kollayan Devletim Hani?
	Sairlerle Hasbihal
	Sarap mi Dudak mi Guzel (Gazel)
	Siir Antolojisini Okurken
	Turnam Selam Verir mi Bilmem?
	Yanardag Yanisi Bana Benziyor
	Yarimin Taslari Gul Gibi Geliyor Bana


