
 

 

 

 

BAŞ TACIM 

Duydunuz mu beni siz ey insanlar 

Sizin acınız benim de acımdır. 

İnsanın derdini tek insan anlar 

Kardeşlik, dostluk benim baş tacımdır! 

İkiyüzlülükten korkar kaçarım 

Gelen gidene kalbimi açarım 

Asla kıskanmam, sevgimi saçarım 

Kardeşlik, dostluk benim baş tacımdır! 

Kapımı çalanlar hiç eksik olmaz 

Dostluk bahçemde çiçeklerim solmaz 

İhanet edip de kimseler yolmaz 

Kardeşlik, dostluk benim baş tacımdır! 

Çakmasın kıskançlık yıldırımları 

Tebessüm doldursun kaldırımları 

Dileğim: Dursun insan kırımları 

Kardeşlik, dostluk benim baş tacımdır! 

Düşmanca bakışlar eriyip solsun 

Yüreklerimize sevgiler dolsun 

Türkiye’mde barış, uygarlık olsun 

Kardeşlik, dostluk benim baş tacımdır! 

Lâtif KARAGÖZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MİLENYUMDA MEVLANA 

Kafalar yıkanalı içi boş dogmalarla 

Tevazudan bihaber yaşarız milenyumda 

Islansak hoşgörü, kardeşlik yağmuruyla 

Gökkuşağı doğacak yalancı dünyamıza 

Ötekisi sevilir; bakarsak Mevlanaca 

Basiretler kapanmış kontrol başkasında 

Madde galebe çaldı, mana mahzun bir halde 

Ruhsuz cesetler vardır cadde ve sokaklarda 

Neonlar ışıl ışıl iki binli yıllarda 

Siyah beyaz dünyamız yeşil kalan Mevlana 

Ocu bucu diyerek ayrılalı kamplara 

Sevgi ve de barışa hasretiz milenyumda 

İnsanları sevmezsen dünyan döner zindana 

Kardeşlik meşalesi yanmalı her kıtada 

Yetmiş iki millete bakmalı Mevlanaca 

Suçu arar oldular saç, sakal urbalarda 

İnsanlık mahkûm mu ki yargısız infazlara 

Asırlar önce esen sevda dolu Mevlana 

Rehber edip kendine hizmet et insanlığa 

O engin hoşgörüyle dermandır milenyumda 

Nevzat HAYAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSTLA BİRLİKTE 

Geçidi olmayan dağlar aşılmaz 

Goncası açmayan güle bakılmaz 

Sevgisiz ocakta ateş yakılmaz 

Muhabbet yürekte dostla birlikte 

Vefanın düştüğü çöller yeşerir 

Sevdanın girdiği tohum çimlenir 

Yüzlerin güldüğü canlar dinlenir 

Muhabbet yürekte dostla birlikte 

Yıkılmaz insanın gönül sarayı 

Bağlılık içtense açmaz arayı 

Kardeşlik merhamet kapar yarayı 

Muhabbet yürekte dostla birlikte 

Kalemler dökülür yürek dillenir 

Adamsan arkandan hayır söylenir 

Attığın adımlar bil ki izlenir 

Muhabbet yürekte dostla birlikte 

Âdem’in berzahta vermiş sözüdür 

Aşkını bulduğu toprak özüdür 

Zifirde noktayı gören gözüdür 

Muhabbet yürekte dostla birlikte 

Ünal KAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARDEŞLİK YOLU 

İnsana sevgiden çıkmışız yola 

Dergâhtır ocağım açık her kula 

Hakka adalete vermeden mola 

Asırlar boyunca sürüp gitmeli 

Yoktur içimizde fitne hevesi, 

Boynumda asılı barış künyesi. 

Kardeşlik dururken kin neyin nesi, 

Dünyada savaşlar artık bitmeli. 

Gerçekleri gün yüzüne dökersen 

Çevirip sayfaları iyi bakarsan 

Şaşırma Siyahla kardeş çıkarsan 

Irkçılığı beyinlerden atmalı. 

İnsan isek madem, olsun farkımız, 

Dost dost diye dönüversin çarkımız. 

Ha siyah, ha beyaz olmuş ırkımız, 

El ele birlikte halay tutmalı. 

Zeki Ateş kulak verin ey canlar, 

Söylerim sözümü Arif’ler anlar. 

Bitsin kavga kardeş olsun insanlar 

Ebedi barışlara alkış tutmalı 

Mehmet Zeki ATEŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARDEŞLİK ZAMANIDIR 

Uykudan kalkın dostlar kardeşlik zamanıdır 

Yangın çok büyüdü söndürme zamanıdır 

Ağlamasın analar yetim kalmasın çocuklar 

Birbirimize kenetlenmek, kardeşlik zamanıdır. 

Dursun savaşlar artık sönmesin ocaklar 

Fitneci, çıkarcı deyyus ortalıkta cirit atar 

Kardeş kardeşi öldürüyor, o uzaktan bakar 

Türkü kürdü bırakın, kardeşlik zamanıdır 

Yurdumun hiçbir yerinde akmasın kanlar 

Toprağa düşen kan, bizimdir o canlar 

Yurdum yasta, analar, babalar karalar bağlar 

Tatar’ı, Boşnak’ı bırakın, kardeşlik zamanıdır. 

Analar, bacılar, babalar açın dudağınızı 

Hasretiz kardeşliğe şimdi patlama zamanı 

Bu vatanı birlikte savaşıp kurtarmadık mı 

Arap’ı, Dağıstan’ı, Azeri’yi bırakın, kardeşlik zamanıdır 

Dünya bizi iyi tanıdı İzmir’de Kocatepe ve Çanakkale’de 

Bölünmez bütünlük için canımızı fedadır her yerde 

Zaman kalmadı, Alevi, Sünni, gayri Müslim verin el ele 

Şimdi kardeşlik zamanı, kenetlenelim birbirimize. 

Yusuf KORKMAZ 

 

 


