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Alienation and Death in the Works of 

Turkish Poet Diya Osman Saba 

Ahmed Abdallah Negm  

 Abstract 

Careful consideration of the Poetry collection called "Old 

Times" by Turkish Poet Ziya Osman Saba reveals that it 

revolves around alienation-death duality. Ziya's poetry 
experience was a representation of his suffering facing his 

frustrating reality when he, first, lost his mother as a young 

boy and, second, when Turkey lost it Islamic identity in the 

era of Attaturk and turned down its Islamic roots and its 

genuine Cultural heritage. 

This frustration made the poet isolated and alienated 

from the surrounding reality. And, further, it pushed him to 

find in death fulfillment of his wishes and dreams. So, Ziya 

wished to die and started to write about death in his poems 

because he felt that death would be his savior which would 
bring him peace and free him from life, in which he felt a 

stranger, and from home which was no longer a home. 
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Ahmet Yücekök  : Türkiye’de Din ve Siyaset, Gerçek yayınevi, ist, 1971,s81
32

  Bir zindan sükûtiyle kilitlenice gece, 

İçlerini yakar da sönmiyen bir işkence, 
Havlar boş sokaklarda alay alay köpekler. 
Bomboş karınlarına çekilmiş derileri, 
Sırtlarına vurunca kör bir sokak feneri,  
Korkarak baktıkları loş gölgeleri titrer. 

Olacak kalblerinde bir azabın ateşi, 
Beklerken, bizim gibi, doğmıyacak güneşi, 
Bir cam göz bakışıyle açılır dağlardan ay. 
Göründü zannederler bakledikleri ışık, 
Ulumaya başlarlar, bir ümitle karışık, 
Azap kardeşlerimiz köpekler alay alay... 

Ziya Osman Saba: Geçen Zaman, varlık yayınları, ist., 1947, s 42. 
33

  Saat, sabahın dördü. 

Rüzgâr çığlığı, kedi miyavlaması, 

Yeniden başlıyan çocuk ağlaması. 
Uyanan kim ? Kim öksürdü ? 
Kavuşmak üzereyiz aydınlığa... 
Derken bir kapı açılıp kapanması. 
Et kamyonu, çöp arabası, 
Bir gün daha !... 

Ziya Osman Saba: a. g. e., s 43. 
34

111131219
35

  Geç kaldık, Yarab, geç kaldık!. 

Şu hayat işte,gök, dallar, gün 
Bizi sardı, çok oyalandık, 
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Geç Kaldık, Yarab, geç kaldık... 
Bırakıp fazlasını ömrün,  
Koşup sükûnuna ermeğe, 
Koşup sana hesap vermeğe 
Geç kaldık, Yarab, geç kaldık... 
Ziya Osman Saba:  a. g. e., s 55. 
36

  Öyle gün olacak ki şaşıracağız. 

Gönlümüz ne hoş, mevsim ne güzel diye. 
Duyacağız ırmaklar akmada biteviye, 

Kurulacak bir kenarda evimiz.. 
Belki de hurilerle düğün olacak. 
- Yarab! Nihayet günümüz gün olacak. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 56. 

3711
38

  Ne Kadar istiyorum, akşamlayın, ezanda, 

Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsultanda; 
Bir yanda ölmüşlerim, bir yanda kalanlarım, 
Duyayım: Gece, gündüz, hayat, ölüm içiçe, 
Dallara konan karga, camımı vuran serçe, 

Toprakta yatan annem, eli dizimde karım. 
Ahret dolsun içime kumruların “Hu...” sundan 
Diveyim, camiinin geçerken avlusundan, 
Şu musalla taşında bir namaz yatacağım. 
Bir tabutun içinde sır vermeden gidenler, 
Orda, beyaz taşlarla yıllardır beni bekler, 

Benim de gözlerime yakın olsun toprağım. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 34. 

39

211233933
40

  Mezarlıktan kışlar geçtiği bu an, 

Üşümüş gölgenle dolan koltuğum. 
Hâtıran, o günler, ah çocukluğm... 
Biten... – Ey selvi, dinmiyor ağlaman! 

Mezarından mevsimler geçti... Zaman... 
Yüz, göremediğim; ses, unuttuğum... 
Dizlerinde, bir yaz öğlesi, uykum, 
- Ne kadar uzadı ufuk ağarman! 
Ne oldun bilinmez, geçmez seneler... 
Onu, bana verin onu geceler! 

Açılsan ey kapı, yıkılsan duvar!... 
Yağmur, yağmur, yağmur... Taşıyor oluk. 
Yağmur, yağmur... Yokluk, her yanda yokluk 
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Toprak olan kemik, boşalan mezar. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 68. 
41

  Her sabah uyanınca içine düştüğüm gün, 

Kıpırdamamış ufuk, ihtiyar başağrımız, 
Beklemekteyiz, Rabbim, sonunu ömrümüzün. 
Yarımız burda kaldı, gitti gelmez yarımız... 
Bütün kaybolmuşların bir gün beraberinde, 
Görecek miyim tekrar yirmi yaş baharını? 
Hiçbir şey yokolmamış, her şey yerli yerinde, 

Rabbim, verecek misin o bitmiyen yarını? 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 83. 
42

  Allahım! Bizler, dünyanı dolduranlar. 

Gülen, ağlıyan, türlü türlü konuşan. 

Birbirini yemek için boğuşan 
Biz, insanlar... 
Dudaklarının ucunda yalanları, 
Damarlarında kan, etlerinde şehvet, 
Kin, garez, hırs, hiddet... 
Allahım! Sen yaratmadın insanları. 

Ziya Osman Saba: a. g. e., 104. 
43

  İnsanlar... Ne sonuncusu, ne de ilki, 

Çoluğu, çocuğu, erkeği, dişisi, 
Şu sokaklardaki, taşıtlardaki, pencerelerdeki. 

Azametli, dalkavuk, hiddetli, sinsi... 
Ordular: insanlardan... geçtiği yerde ot bitmiyen. 
Ev bark yıkan, pusu kuran, hak yiyen. 
İnsanlar kurt, insanlar fil, insanlar tilki... 
Açmıyan gül, ötmiyen bülbül, yeşermiyen sevgi 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 103. 
44

  Artık bütün insanlar bana yabancı, ırak, 

Ölüleri kendime ne yakın duyuyorum! 
Onlar beni anıyor: Oğlum! Kardeşim, yavrum. 

Onların seslerini emmiş susuyor toprak. 
Bu geniş sessizliğin içinde çıldırarak, 
Bir geniş mezarlığı her gece bekliyorum. 
Ben, ben ölmüşlerimi kaldırmak istiyorum 
En derin kuyuların içine haykırarak. 
Her gece karanlıkla dolarken bütün sular. 
Onlara bir yol gibi uzar diye kuyular, 

Tutup eğiliyorum sulara iki büklüm. 
Sular beni çekiyor... Kuyular bana tuzak. 
Kalbimi yavaş yavaş avucuna alarak, 
Mehtaplı kuyularda şarkı söylüyor ölüm. 
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Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 70. 
45

  Aynı saat içinde, bahtiyar kavuşmada, 

Korku dolu gecemiz tertemiz seherine, 

Kış içinde yılımız umulmaz baharına 
Bir kuzu yanımızda, bir ak bulut semada. 
Her gönül çıkmış gibi özlediği yarına, 
Sakin gülümsemede her insan diğerine. 
Bütün hastalar iyi, ölüler... hepsi de sağ! 
Her anne evlâdını basmış artık bağrına 

Yarab! Merhametinin ulaştık diyarına, 
Attıkça her adımı dümdüz oluyor yokuş. 
Ey, çocukken kafesinden azadettiğim kuş! 
Eriştin mi nihayet cennet kapılarına ? 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 58. 

462212
47

  Hiç olmazsa unutmamak isterdim! 

Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar.. 
Yalnız bırakmayın beni hâtıralar! 
Az yanımda kal, çocukluğum, 

Temiz yürekli, uysal çocukluğum... 
Ah, ümit dolu gençliğim, 
İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim... 
- Doğduğum ev! Rahatlıyacak içim, duysam 
Bir tek kapının sesini. 
Arıyorum aklımda bir ninni bestesini.. 

Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler: 
Güneş! Getir bir bayram sabahını. 
Açılın, açılın tekrar 
Çocuk dizlerimdeki yaralar. 
Hepiniz benimsiniz: 
Mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar. 
Yalnız hatirlamak, hatırlamak istiyorum. 

Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün, 
Rengine doymadığım o sema, 
Ahengine kanmadığım ırmak. 
Bırakıp her şeyi nereye gidiyorum ? 
Neler geçmişti aklımdan, nedendi ağladığın,  neydi güldüğün ? 
Ah, nasıldı yaşamak ? 

Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 7, 8. 
48

  Gözlerimin önünde hep aynı beyaz ev. 

Her dağ yamacına kurduğum, 

Beliren her su kenarında, 
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Pembe damlı, yeşil pancurlu, balkonlu, 
Balkonuna tırmanan sarmaşık. 
Gece, pencerelerinden sızacak ışık, 
Kışın tütecek bacası. 
Kapıyı ittiğinde çalacak bir çıngırak. 
Ellerinden sıyırıp atacağın eldiven, 

Her halin, gülüşün, kokun, bütün ruhunla sen! 
Yatak odamız, yemek odası, kiler, 
Raflarında ellerinle yapılmış reçeller. 
Karşı karşıya oturacağımız sofra, 
Sürahide ışıldıyan su, 
Yazın, rüzgâra koyacağımız testi; 

Senin yatacağın öğle uykusu... 
Sararacak bir yandan çardaktaki üzümler, 
Kâh esecek rüzgâr, kâh dinliyeceğiz yağmuru, 
Kâh karlarla bembeyaz kesilecek çimenler. 
Hep geçireceğiz içimizden... 
Hayat beraber, ölüm beraber 

Şu göklerin altında, 
Olacağız o kadar bahtiyar 
Ki çıkıp mezarlarından annemiz, babamız da, 
Beyaz evimize yerleşecekler, 
Uzun kış geceleri onlar da aramızda 
Göz göze bakışacak, mangalı eşecekler... 

Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 14, 15. 
49

  Çocukluğum, çocukluğum... 

Uzakta kalan bahçeler. 

O sabahlar, o geceler, 
Gelmez günler çocukluğum. 
Çocukluğum, çocukluğum... 
Gözümde tüten memleket. 
Artık bana sonsuz hasret, 
Sonsuz keder çocukluğum. 

Çocukluğum, çocukluğum... 
Habersiz ölen kardeşim, 
Mezarı bilinmez eşim, 
Her bir şeyim çocukluğum. 
Çocukluğum, çocukluğum... 
Bir çekmede unutulmuş, 
Senelerle rengi solmuş, 

Bir tek resim çocukluğum... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 17. 
50

  Nasıl anmazsın o çocukluk günlerini! 
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Dalda bülbülü vardı, gökte beyaz bulutu. 
Annem vardı, babam vardı. 
Bahçemizde, ılık, uzıyan günlerdi yaz, 
Bir beyaz âlemdi kış. 
Başkaydı güneşi, böyle değildi ayı. 
Artık istemiyorum yaşamayı! 

Bir gün ver bana Tanrım, 
Tâ çocukluğumdan kalmış... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 26. 
51

  Ne çok anlatacaklarınız var 

Birbirinize nişanlılar! 
Ben de bir zamanlar sizin kadar mesuttum, 
Ben de şu parkın sıralarında oturdum, 
Ümidettim, hayal kurdum... 
Şahit bütün ömrüme bu şehir, bütün yurdum 

Ben de o mektepte okurdum 
Küçük mektepli! 
Bugün gibi hatırımda 
İlk gün, ilk ders, ilk hece 
Şiirler yazmak için öğrendiğim güzel Türkçe 
Yeni kitaplarım, siyah göğüslüğüm, 

Sevinçle dolup taşardı gönlüm. 
Beri yanda günler akar giderdi 
Benim de bir anne üstüme titrer 
Babam benimle iftihar ederdi. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 25. 
52

  Şu fakir mahallede bir göz evım olsaydı, 

Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu 
Arkadaşlık ederdi yolda ihtiyar komşu. 
Nasıl hafif gelirdi eve taşıdıklarım. 
Kapıyı ben çalmadan açıverirdi karım. 

Her akşam tekrarlardım onun güzel adını. 
Boynuma atılarak: “Baba! ..” derdi çocuğum. 
Onu göğsüme basıp cevap verirdim: “Yavrum.” 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 35. 
53

  Mehmet Kaplan: Mehmet yardım, a. g. e., s. 28. 
54

  O kadar istedi ki bir şeyi bugün içim, 

Dedim kendi kendime: Bari çocuk olaydım. 
Bana bir camdan yine seyrettirseydi dadım. 

Yağmurun yağdığını bahçede sicim sicim. 
Üşümezdi bu yağmur gününde böyle içim, 
Kulağıma öpüşle fısıldansaydı adım. 
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- Artık dönebilseydim geriye adım adım, 
Benim işte kalmamış önümde bir sevincim. 
Dünler, evelki günler, geçen aylar ve yıllar 
Beni götürseydiler doğduğum eve kadar. 
O evin taşlığında sevinçten ağlasaydım. 
Son günümde olsaydım ufak, o kadar ufak 

Ki yavaşça en tatlı bir masala dalarak, 
Ve bir anne dizinde büsbütün uyusaydım.  
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 66. 

552219
56

  Sizleri göreceğim geldi, iyi insanlar ! 

Hür gemiciler, deniz... Yollar, şen şarkıçılar.. 
Masal şehzadeleri, tarihte kahramanlar... 
Toprak altındakiler: Nur yüzlü büyükbabam, 
Bir genç zâbitti babam; annem, ihtiyar hocam. 
Sizler ve çocuk kalbim ne kadar iyiydiniz! 

Ne kadar temizdiniz, sınıf arkadaşlarım... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 105. 
57

  Beni hatırladıkça,  

Arasıra gönlümü al. 
Sokakta görünce, gülümse, 
Yanıma yaklaş, 
Az elin elimde kal. 
Evine misafir geleyim, 
Kahvemi sen pişir. 

Taze doldurulmuş sürahiden 
Bir bardak su ver 
Yetişir... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 36. 
58

 Serhat Demril : a. g. e., s. 4. 
59

  İnsanlar, hepinizi seviyorum ! 

İçinizde dostlarım, kardeşlerim var. 
Ey şehir ! Bütün hemşerilerim. 

Bayramınız bayramım, kederiniz kederim. 
Yoksullar, hastalar, zavallılar, 
Sizler için gözlerimdeki pınar. 
Ölüler ! Özlemez olur muyum dünyanızı, 
Aranıza karışmış annem var, babam var. 
Günler geçiyor diye bir yandan içim sızlar, 

Hayat ! Hayat ! Seviyorum seni. 
Yemyeşil çayırlarda bembeyaz gezen kızlar ! 
Aranızda sevgilim var. 
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Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 109. 
60

  Günlerimiz olacak 

Daha nice yıllarda. 

Hep beraber seninle, 
En güzel bir baharda, 
Bir uzun yazda. 
Günlerimiz.... kâh Adada, kâh Boğazda. 
Kuytu bir yolda – bütün böğürtlen, kocayemiş- 
Dudaklarımız birleşivermiş... 

Akşam, Köprüüstü kalabalık, 
Başın, omuzumda artık. 
Ufukta hilâl, gökte yıldızlar. 
Günlerimiz olacak,  
Mesut, bahtiyar. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 100. 
61

  Hangi birini anayım, 

Buluştuğumuz kumluk, uzak iskele. 
Her yerde bir başkalık 
İlk defa gelişimiz el ele. 

Sonra bir gün, kalabalık beyoğlu, 
Girdiğimiz dükkânlar, güler yüzlü satıcı. 
İkimizi yanyana oturtup 
Akşamları dolaşmamız 
Kolkola Mühürdar’da. 
Bir adam sokak fenerlerini yakar, 

İncecik vücudun vücuduma dayanırdı. 
Her yolcu halden anlar 
Bizi uzaktan tanırdı. 
İyi komşularla dolu mahallelerde, 
Kiralık bir kat aradık. 
Bir an gülümsiyen talih, değişen kader, 

Ömrümde bir tek o sonbahar, 
Ömrüm oldukça anacağım, 
Bir rüya görür gibi geçtiğimiz sokaklar. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s. 89, 90. 
62

  Her akşamki yoluma koyulmuş gidiyorum. 

Her akşamdan vücudum bu akşam daha yorgun 
Öyle istiyorum ki bu akşam biraz sükûn, 
Bir cami eşiğine yatıversem diyorum. 
- Rabbim, şuracıkta sen bari gözlerimi yum! 
Sen, bana en son kalan, ben senin en son kulun; 

Bu akşam, artık seni anmıyan İstanbulun 
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Bomboş bir camiinde uyumak istiyorum. 
Sonsuz sessizliğini dinlemek istiyorum. 
Bilirim ki taşlığın bir döşek kadar kadar ılık, 
Sana az daha yakın yaşamak için artık, 
Rabbim, ben yalnız zeytin ve ekmek istiyorum. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 33. 
63

  - Rabbim, ben bu sabah da Rabbim, ben yine sağım! 

Hâlâ ölmedim Rabbim bu unulmaz kederden. 
Farkım yok artık benim deli bir peygamberden 

Bütün hayvanlar gibi ben de çırılçıplağım. 
Rabbim, seni son defa ben selâmlıyacağım, 
On iki şerefeli uzun minarelerden. 
Minareler semaya açılmış kuyulardır,  
Mademki tasımızda su yerine kum vardır. 
Bir an avunmak için her yalana kanalım. 

Her deliğe başvuran mahpus böcekler gibi, 
Yarın başka bir güne erişecekler gibi, 
Uzun minarelere bu gece tırmanalım... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 40. 

64111191
651221
6612

67
 Sami Atbulut: a. g. e., s. 59. 

681221
692212

70
  Nasıl koşuşuyor bu insanlar? 

Sağa, sola... 
Nasıl geçiyor sevişenler? 
Kol kola... 
Herkesin üstünde aynı gün. 
Çocuğunun elinden tutan anne. 

Burda bir düğün, 
Ötede cenaze, 
Sıra sıra ev, dükkân, mezarlık. 
Kâh kavuşma, kâh ayrılık... 
Kim bilir neden yaşanır, kim bilir? 
Neden sevişilir, 

Niçin gülünür?  
Nasıl ölünür? 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 110. 

71221
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72

 Ahmet Oktay: a. g. e., s. 1178. 
73

  Bu garip dünyada ben yadırgadım yerimi.. 

Yıllardan sonra bir gün, görüp çektiklerimi, 
Tanrım, bir meleğine emredecek: “Yetişir!” 
Gözlerimi o saat sessiz kapıyacağım. 
Beni bekliyedursun bir kenarda yatağım; 
Bütün yorgunluğumu alacak bir teneşir. 

Bir yükü atmış gibi içimde bir hafiflik, 
Oraya geçmek için aşacağım bir eşik, 
Bir lâhza tutacağım bana uzanan eli, 
Bir el gözlerimdeki perdeyi sıyıracak, 
Onları bulacağım... Ve annem şaşıracak: 
“Oğlum! Ne kadar da büyümüş ben görmiyeli.” 

Ziya Osman Saba: a. g. e., s 27. 
74

  Tanrım, sonsuz dünyanda ben âciz ve ufağım, 

Kulların arasında Tanrım ben bir koyunum. 
İki tuğla halinde kenetlenmiş dudağım, 

Sonra geçtiğim yollar kum, hep kum, daima kum 
Aradığım pınardan içebilsem bir yudum, 
Artık o günden sonra hiç susamıyacağım. 
İnecek gözlerime uzun, en rahat uykum. 
Tuz çalınıp ağzıma, bağlanınca ayağım. 
Kulların arasında ben yaşadım sessizce, 

Hiç ağzımı açmadım, verdim bütün yünümü 
En geniş bir sabahı düşünerek her gece, 
Ben, Tanrım, şuracıkta bekliyorum günümü. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 28. 
75

  Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz... 

Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı, 
Belki bir sabah vakti, belki gece yarısı, 
Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz... 
Benartık korkmuyorum, herşeyde bir hikmet var 

Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. 
Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar, 
Birer ağaç altında sevgilimiz, annemiz. 
Gece değmemiş sema, dalga bilmiyen deniz, 
En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz 
Ümitler içindeyim, çok şükür öleceğiz... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 30. 
76

 Ahmet Oktay: a. g. e., s. 1183. 
77

2823112211
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782211

79
  Çiçeğin rengi soldu, bitti şarkısı kuşun. 

Yol tenha, dal mecâlsiz, su durgun. 
Tabut yapılan tahta, ev ev taşınan odun. 

Bahar, ümit yerine, ey kış, içimde korkun! 
Allahım! Kararması şu göğün... 
Dal senin, ağaç senin, döktüğün 
Yapraklarla, mevsimlerle, gün gün, 
Geçip gidişi ömrün... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 29. 

80

112319231
81

  Bütün saadetler mümkündur... 

Şu kapının açılması, 
İçeri girivermen, 
İçeri girivermen, 
Bahar, kuşlar, gündüz. 

Ve bütün dünya 
Bir an içinde gürültüsüz. 
Bütün saadetler mümkündür... 
Bahtsızların biraz gülümsemesi... 
Körlerin gün görmesi, 
Mümkündür bütün mucizeler... 
Ana, baba, evlât, bütün kayolanlar... 

Ebedi bir sabahta buluşmamız bir daha. 
Ölüler! Hepimiz için yalvarın Allaha... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 37. 

82211
83

  Ey bulutları uçuşan gök, 

Kokusunu duyduğum bahar, 
Ey gözlerden saklı tabiat. 
Beklemek neye yarar?. – Rüzgâr, 
Mesafeleri içime dök! 
Gideyim bırak beni hayat, 

Gideyim... Tiren, gemi, kanat... 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 50. 

842311211
851221

86
  Allahım, bakıyorum her mahlûkun yavrusu.. 

Yeşeren çayırlarda yeni otlıyan kuzu, 
Toprakta karıncalar, kuşlar yuva dolusu, 
Dünkü kuru dallarda ilk çatlıyan tomurcuk. 
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Bir anne kucağında gülümsiyen bu çocuk! 
Gözlerinde ilk hayret, dudağında ilk hece. 
Beri yanda cıvıltı içinde bütün bahçe, 
Kendiliğinden açan gül, doğan gün, biten kış, 
Ölmüşlerin izinde bu yeniden başlayış!.. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 95. 
87

  Ölüler, ölüler nerelerdesiniz ? 

Ölüler, bir bilinmez yerdesiniz. 
Artık gündüzleriniz gece,  

Bütün günlerirniz: dün. 
Artık her sözünüz sükût, 
Her işaretiniz gizli. 
Tutuyoruz nasihatlerinizi... 
Ölüler, ölüler her yerdesiniz! 
Ne zaman aynaya baksam, 

Görünüveriyor babam. 
Bahçem, odam, nereye çıksam: 
Hâtıram! 
Her yerde sizden bir eser 
Gökyüzünde bir bulut 
Bıraktığınız sesler 

Yakın güneşe aya. 
Dokunabilsem oraya 
Bütün sesler dökülecek, 
Kiminiz konuşacak, 
Kiminiz gülecek, 
Eski günler gelecek. 

Ölüler bilebilsem gittiğiniz yeri, 
Ruhum, muradına erecek; 
Annem döşeğimi serecek, 
Toprağınız toprağım, 
Aranızda yatacağım. 
Ziya Osman Saba: a. g. e., s 19, 20. 
88

 Sami Akbulut: a. g. e., s. 63. 
892312

191
90

 Mehmet Nuri yardım: a. g. e., s. 13. 
91231912
92233211

93
 Olcay Önertoy: Cumhuriyet Döneminin ilk edebi, a. g. e., s. 41. 
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