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....Düttürü Dünya

Şahlandık mat olmasakta
Ha bir eksik ha bir fazla
Mahpuzlara baksana
Çal oyna dön oyna
İşte sana düttürü dünya
İnanmayan çıksın meydana
Biber gazı moda  meydanlarda
Denemesi bedava itfaiye hortumuyla
Arap baharlarına baksana
Kardeş kanı akıtıyorlar ulu orta
Meshepler çarpışıyor bu çağda
Kurtarıcı olmuşta sam amca
Bizde mevzu bambaşka
Nazımlar yalancı baharlarda
Dünya kazan sen kepçe
Dürüstlük sümen altımı acaba
Dünyanın sonumu geliyor yoksa
Sivri sinek saz anlayana
Öyleyse düttürü dünya
Vezir çal padişahla  oyna
Şahlandık mat olmasakta
                  Adnan Çatalbaş

Dost kalemlerden

Şah idik şahbaz olduk
Biraz cilce biraz naz olduk
Aptalları oyalamak için
Bakın, ne kadar kurnaz olduk   Renkler ve Yaşam

Çal oyna, dön oyma
Sivri sinek saz oyna
Nice nehak mapus yatar
Sam amca söyledi sen oyna

Arabın baharını gördük
Suçsuz bebeleri gömdük
Şahla şahbazlarla çaldık
Düttürü dünya sen oyna.......Bülent BAYSAL

Yükledik bütün suçu batıya
Oh ne ala gül oyna gel oyna
Bize neciyiz ya bu dünyada
gelmezmi elimizden bir vefa
Hadi sıyrıl oyna kıvrıl oyna...Ahmet Coşkun

Adnan Çatalbaş
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....Zor Günler

Zor günlere saklamıştım oysa
Açık etmeyecektim kendime
Her aklıma geldiğinde yoktun
Ama biliyorum hissediyorum
Adım adım geliyor yaklaşıyor
Zor günlerin tesellisi olacaktın
Yılgınlık yok demiştin pes etmek
Hani andımızın vaadi hani
Dik duracaktın  yılmayacaktın
Değil ileri gitmek gitme geri
Ben yükselmekten vaz geçtim
Yerinde de saysam olur
Sıtmalı hastam var ölümlere
Ya veda edeceğim özgürlüğe
Ya feda edeceğim bu canı
Kara zulmün ak pençesine
Sen ki tarih yazmış atadan
Pes im pes mi diyorsun
Pes yahu dedirtene.....

Adnan Çatalbaş
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...Bin Yıl Marşı

Hala  yüz yıl sonrada, adın onur saygıyla
Gıpta ediyor  inan,  kurduğun ana yurda
Bozamadı dost düşman, bozamaz bu dünyada
Türk gençliği bu cihanda, dimdik var oldukça

Gururla  çarpar bu yürek, onurdur Türküm demek
Vatanı kutsal bilip, göğsünü siper etmek

Çağdaşlık medeniyet, senden gördü her millet
Sakarya Çanakkale, kuruldu ulus devlet
Onurla tarih yazan, Türklüktür  medeniyet
İnan bin yıl sonrada, onurdur Türküm demek

Ulusu sende gördü, onlarca masum millet
Bağımsızlığı sevdi, çağ açtı Cumhuriyet

Güneşin doğuşu başka, batışı bambaşka
Cennettir her köşesi, aydınlık bu yurdumda
Rahat uyu şehidim, ay yıldız bayrağım da
Ne mutlu Türküm demek, bu bayrağın altında

Vatanı kutsal bilir, kula  kulluk etmeyen
Hürriyet özlemine, can atar Türküm diyen

                             /24/10/2013/ Adnan Çatalbaş /

Adnan Çatalbaş
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...Sıratsız Yaşarken

Ruhumuzu  küstürdük önce
Bize dokunmayan yılandan
Seni dövüyordu
Leşler sıvış tık
Ateşlere attılar yaktılar
Sustuk
............
Ne sehpalar kurulmadı ki
Suçsuz
Ne mapus lar yatılma dı ki
Günahsız
Ne kurşunlar sıkılmadı ki
İnsafsız
Unutmak kolay olmuş
Susmak alışkanlık
Sırata koşuyoruz
Vakit dar
Sırat kesin
Sırat keskin
Cana kıymasak ta
Yetimi soymasak ta
Makama oturmasak ta
Suçumuz çok
Günahımız çok
Sadece
Susmuşluk..........tan

Adnan Çatalbaş
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...Yıktım Duvarları Değil Resmini

Savurdum rüzgara yırtık resmini
Girme hayalime gelme düşüme
Suya  yazmıyorum artık ismini
Yıktım duvarları değil resmini

Unuttum ne varsa senden kalanı
Kumada çizemem artık resmini
Dilekte tutmadım bir yıldız kaydı
Balıklar şahidim dalgalar sildi

Sensiz sedasız artık kadehimi
Sanma ki sensizlik günü özlemi
Şerefe içiyorum sensiz  şehri
Geceler şahidim gündüz yemini

Ben terk ettim bende kalan son seni
Yıktım duvarları değil resmini
Şeytanda bir melek  anma ismimi
Ecel de olsan al bu bedenimi
Ruhuma dokunma çek ellerini
05/05/2013.ANKARA Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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..Bin Yılın Adamı

ne  sağlar ölü sen yaşarken.
attıkça üzerine dağları,
toprak tanıdı hemen, hem atanı,
hem atamı.
toprak tanır üzerine basanı..
hem yılanı, hem çıyanı.
sana yetmişbeş milyon,
yetiştiren taze fidanı.
senki
bin yılın tek adamı.
çağ açarken mazluma,
çağ kapatan azgına.
senki
umut olmuş yedi çihana.
bin yılın adamı.
ey şaşkın....
ne güneş, perdelenir.
nede toprak örselenir.
toprak bilir,
özünden geleni.
hitler gibileri,
gömerken tarihin en dibine.
seni bağrında büyüten,
değil gömmek...
bağrında sensin
bin yılın adamı.
*****
Kasım hüzünlerinde yine yüreğim
Çoban ateşleri gibi  gözlerin
Pul pul dökülüyor özlemlerin
Yurttaşlarım,az zamanda çok iş yaptık
Ne güzeldi birleştiren sözlerin
Türk milleti hala çalışkan
Türk milleti görsen kocaman
Türk milleti asil senden miras kalan
Çok uğraştı bozamadı dost düşman
Bir seldi peşinden akan
Ama şimdi koca bir çağlayan
Sığmıyor ulusa asyadan avrupaya
Senin Cumhuriyetinin asil evlatları
Türk Cumhuriyetlerinde dünyada
Yüreği atam atam atam diye çarpan
*****
10/11/2013/Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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..Ondan

Hayalin gözümden gidermi sandın
Gönlümden pınarlar akışı ondan
Hasretle bu yürek beklermi sandın
Dağlara sen diye varışım ondan

Yüreğimin depremlerinde bir sen
Sigaramı sen diye çekişim ondan
Şu koca dünyada yalnızım ah ben
Kadehlere gömülüp sızışım ondan

Hayalin görünce elem ve keder
Kurşuna göz kırpıp duruşum ondan
Yokluğunun ateşi güneşten beter
Yağmurda sırılsıklam oluşum ondan

Kalbimin mabedinde saklarken seni
Güneş sanıp kavrulup yanışım ondan
Yaşamak kolaymı gelmezsen haydi
Mecnun olup dağ tepe bakışım ondan
                                           15/09/2012

Adnan Çatalbaş
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Açık

öyle ağır bir hafiflik ki sorma
abartılmış küçücük hayallerin
ferahlık zannetmesi çöl güneşini

acemi bir ustadır cehalet
ayıramayışı ki açı toktan
tamda bu yüzden mütemadiyen kükreyişi

zamanı gelmiş olmalı ki ahirin
dönülmez olduğu aşikar gidenlerin
kendi zulmünden merhamet bekleyişi.

Adnan Çatalbaş
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Ah İstanbul

Kan ağlar  yüreğim yok ki görenim
Hani kardeş idik nerede sevenim
Gurbet bana her yer hasret çekerim
Sen rahat ol kardeş ben serseriyim

Tükettin kanımı akmadan şehir
Yakıyor bağrımı denizin zehir
Ölmeden gösterdin ebedi ahir
Ah İstanbul bana her anın kahır

Çok yoruldum ya râb yok ki sevenim
Talihime bu kahrım affın beklerim
Musallaya secden der meleklerim
Ah İstanbul  seni affeder miyim

Adnan Çatalbaş
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Ahire mi kaldık ezel ne fayda

Gözümde tütersin gönlümü yakıp
Hasretinden boğulmuşum ne fayda
Saramadan  bir kez daha koklayıp
Dünya benim olmuş söyle ne fayda

Sana gider iken bütün yollarım
Çıkmaz olur görmeyince ne fayda
Kime sorsam demez nasıl halların
Gonca gülüm kokmayınca ne fayda

Saatler geçmiyor durdu mu zaman
Şafağa ermeden seher ne fayda
Geceler bitmiyor gündüz ne zaman
Ahire mi kaldık ezel ne fayda

Adnan Çatalbaş
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Alışamadım

Ve sahile vuran hoyrat denizden
Kanatsız bir melek gibi yükselen
Aylan gibi onca cennete göçen
Denizde karada hep başı çeken
Firavun beylerine alışamadım

Siz çalın ne varsa umuda giden
Yürekleri çalın aşka meyleden
Caddeler ölse de ateşten gülden
Bilmezler savrulan küllerde bizden
Ben böyle pişkinliğe alışamadım

Beni ben vuruyor düşman aramam
Yol bilmez iz bilmez adres soramam
Gün karşımda durur gece olamam
Kula kul olanda birlik bulamam
Nankör kardeşliğe alışamadım

Üç günlük dünyada aşktan başkası
Bana kalır sanma dünya sefası
Bugün bana ise yarın sanadır yası
Zamanı gelir elbet hakkın yasası
Kendin hak sananlara alışamadım

Bana özgürlük miras değil vatan
Uğruna şehit düşmüş atalardan
Al bayrağım kandan ay yıldız haktan
Dalgalandıkça Edirne den Kars tan
Şaşırmış beyinsize alışamadım.
ANKARA AKŞAMLARI/15/03/2016/Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Ankara türküsü

Aylardan ocak idi
Hava soğuk ayaz deli
Buzlara yatırdığım
Yüreğim çok öfkeli
Ankara ya yolun düşer
Görmek isterseniz beni
Sezenlerde buluşuruz
Cafe Turca tek teselli
Dinlermisin anlatırsam
Yüreğimdeki dertleri
Kolu kırık anacığım
Yaşı dersen var seksenli
Söyle dostum düzelirmi
Hava soguk ayaz deli
Mustafa Kemal imin
Yüreği  hep çilem li
Adasıyla gideriyor
Mavi deniz hasretini
Aylardan ocak idi
Hava soğuk ayaz deli
Hava soğuk ayaz deli
                18/01/2013

Adnan Çatalbaş
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Ankara Türküsü...

En karanlık geceye gökten bir yıldız kaysa
Güneş gibi ay gibi sen gelirsin aklıma
Ey güzel yaradanım kainata sensin hak
Sen bilirsin alemi sen bilirsin tek mutlak
Kuşatır sın ilminde bana mı kalmış sormak
Dünyadır alemlere gidecek tek basamak
Bu yurda hürriyeti ulusu sen yazandın
Zincirleri atamıza kırdıran niyazdın
Her devrin bir musası firavunu olacak
Hür doğmuş gölgende anadolum hür kalacak

Bu devirde kim doğru kim yanlış ulu orta
Bilerek tapınan ne çok hak dururken puta

Emeksiz yemek olmaz kutsaldır alın teri
Unutanlar tarumar şaşırıp muhammedi
Şu küçücük dünyaya kocaman dertler salan
Yedi kat yeri göğü ve yaradanı unutan
Mapuz nedir bildin mi bu dünya gelip geçer
Kimi hak bildiğinden şaşmaz mapusu seçer
Elbet bir bildiği var bu dünya bir imtihan
İkmali yok gün bu gün ne makam baki ne şan
Kul isen biat hakka kula kulluk muamma
Her kul hakkın halifesi mevlayı unutma

Pirlerin piri bektaş yunus her gönle gardaş
Mevlana kılavuzdur hacı bayramdır sırdaş

Atamızdan yadigar ankara baş kentimiz
Irkım meshebim haktır ayrı gayrı bilmeyiz
Kaç keder kaç acı kaç şehidim vatan eder
Her ana bir vatan her evlat bin cihan eder
Sen hakkın neğferisin neğfermi cevher misin
Yüreğin ok gözün tok yoksa mücevher misin
Bir gün bir yel eserki her gam tasa yel olur
Bilse kula kul olmaz hakka giden sel olur
Sızlatma kemiğini toprakta aslanların
Ayağa kalk görelim boyunu şaşkınların

Sakarya da başlayıp izmir de erenleriz
Edirne den karsa uğruna can verenleriz.
.....
10/04/2016/ANKARA AKŞAMLARI

Adnan Çatalbaş
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Anlatıyorum

kaybolan bir şey yok aslında.
ne bir yıldız eksildi galaksiden.
ne bir ağaç ormandan.
nede bir türkü anadoludan
sadece şekli,boyutu,içeriği,değişti,
olan bitenin.
kaybolmadı şimdilik
sadece bir kaç çöp attı uzaya
bir kaç kendini bilmez
bir kaç ormamana villa dikti
iki be.......y
birde türküyü tüketti.....
..........
şimdilik,
yarına Allah Kerim.

Adnan Çatalbaş
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Araf mısın cennet misin cehennem

fıtrat ına tükürdüğümün koltuğu
genç yaşlı çoluk çocuk demi yor
makam mevki liyakat sız çokluğu
insanlığı öldürüyor gömü yor

titrer iken dağı taşı el aman
dostluğu unutup düşmanlık yapan
unutup mizan ı canlara kıyan
araf mısın cennet misin cehennem

fukarayla yaz Yarabbi adımı
istemem nasip siz hiç bir murad'ı
dostluk değil ise sevda bu canı
yazma ne olur ne yolcu ne hancı

neyle yim sana varmayan tacı
cana can olamayan mizac'ı
makam mevki sizin olsun ve tahtı
araf kimin cennet kimin cehennem

dünya cennet iken dostluk beyine
cehennem can yakanın hep aleyhine
dün bir iken bu gün iki üç kime
araf kime cennet kime cehennem

Adnan Çatalbaş
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Aşk aşk diyen ey sol yanım

Bir nefeslik var olanın
O nefeste haz bulanın
Görüp duyup dokunanın
Aşk kokuyor hep sol yanım

Ben yer idim sendin güneş
Her nefesim cennete eş
Bir ikiyiz uç yada beş
Aşk narında hep sol yanım

Sen diken sen gül olmazsam
Gelip ataşında yanmazsam
Kuruyup gazel olmazsam
Neye yarar de sol yanım

Her nefes mevlanın lütfu
Ha uyanık yada uyku
Görürmü dünyada ufku
Aşk ile yanan sol yanım

Dün gelip bugün gideriz
Dünya göldü cennet deniz
Her nefes bin bir evreniz
Aşk aşk diyen ey sol yanım
16/TEMMUZ/2015/Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Aşk eylemi

Bir güne kaç bahar kaç hazan sığar
Sensizlik ne kadar zor bilemezsin
Bu gönül eylemi an be an yanar
Yağmur olup yağsan söndüremez sin

Bu gönül eylemi seni haykırır
Dön artık gidecek yer bulamazsın
Her dağda her taşta adın yazılır
Bu korsan eylemi bitiremezsin

Koca evren  bu aşkla çalkalanıyor
Ne polis zaptiye önleyemezsin
Gönlümü ekipler anons geçiyor
Sensiz bir gün bile kal diyemezsin

Gözlerin bu cana can katan ateş
Kalbimde yanıyor söndüremez sin
Yıldızlar şahidim ay vede güneş
Aşk yazan bu kalbi sildiremez sin
Bu aşkı sen bile önleyemezsin.

Adnan Çatalbaş
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Aşk İle Dünya

Aşk ile dünyada sevda bilmeze
Cennette köşkleri hak niye versin
Onca güzelliği aşkla görmeze
Ebedi cenneti hak niye versin

Sanadır her nefes sana ya rabbi
Ruhumda ruhunun sönmez güneşi
Gönülden gönle aşk ateşini
Yakmaza cenneti hak niye versin

Yunusun aşkında alemi gezdim
Mevlana ruhunda duruldum dindim
Hacı Bayram Veli Bektaş Pir Bildim
Ruhsuza cenneti hak niye versin
05/04/2016/ANKARA AKŞAMLARI

Adnan Çatalbaş
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Aşka Dair

seni sevmek ibadettir bu cana
tanrı lütfu cennet kokan bağrına
bir gün bile yaslanma şans sa kula
cenneti dünyada yaşatan bana

gece gündüz yollarını gözlerim
güne çok kalmadı seherim derim
şükür deyim nefesinde nefes im
bağrında ölmek benim tek dileğim

esen rüzgar gece gökte yıldızlar
bu dünyada aşktan başka de ne var
gözleri cenneti yüreği nar yar
bu can nasıl olmaz uğruna kurban

Adnan Çatalbaş
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Aşka Usta

Aşkın canı kul eylemiş
Dönüp durur ardın sıra
İşve nazın bal şekermiş
Canım kurban peşin sıra

Sen gül isen arın benim
Diken olan dalın sıra
Bulut olsan rüzgar benim
Esip duran peşin sıra

Gönlüm sana çağlar akar
Umman olsan ardın sıra
Aşkım inan bendim yıkar
Kumsal olur önün sıra

Yalan dünya aşktan başka
Koşmam inan peşin sıra
Felek sorar anlat usta
Şaşar durur ardım sıra
Bu can yalnız aşka usta

Dost kalemlerden

Sen gül isen bülbülün kim?
Öter mi ki ara-sıra,
Eylül geçti geldi ekim,
Kış geliyor ardın sıra. -Bedri Tahir Adaklı

sevgi peşinden koşarım
yolda olsa dağlar sıra
neşeyle akıp coşarım
hep ekilse güller sıra...................Ali Şahin

Adnan Çatalbaş
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Ateş Koltukları

Bir ölümün çaresi yok
Aç varsa hala dünyada
Zulüm volta atıyorsa ulu orta
Mazlum kan kusuyorsa kenarda
Üstüne ben sen o bu şu seyrediyorsa
Kan oturmuşsa gözlere görmüyorsa
Kin nefret doluysa söylemler
İntikamla dolu yürekler ateş kusuyorsa
Ve ekmeği tellak keseyi berber atıyorsa
Okumuşluğun hükmü beş para etmiyorsa
Ve liyakat  ayaklar altındaysa
Zübüğe maval okutuyorsa cesaretler
Ve ateş koltukları eritmişse beyinleri
O koltuklara oturmak cesaret isterken
Balıklama atlıyorsa önüne gelen
Kimin eli kimin cebinde belli değilse
Ve ateş koltukları boş kalmıyorsa
Ateşe hücumlu günlerdeyse zaman
Yandığı gündür gülüm keten helvanın
Ne kötü bir öğreti o aman yababbim
O nasıl bir cesaret ateş korkusunu silen
O nasıl bir cesaret nasıl bir hırstırki
Ateşe atlama pahasına ehlin önüne geçiren
O koltuklarki haketmeden işgalindendir
Onca melanet musibet acı güzyaşı
Teröründe adaletsizliğinde ağa babası
Liyakatsız işkallerdir makamları mevkileri.
Yoksa hükümranlık rahmandayken
Her işi ehline verin hükmü ortadayken
Haktalanın benim cennetliklerimdede
Cehennemliklerimdede en öndekiler
Makam mevki koltuk sahipleridir demişken
Oturduğu koltuğun hakkını veremeyenlere vah...
Verenlere aşk olsun size helal olsun diyorum
Helal olsun helal olsun helal olsun...06ağustos2012 Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Baba suç kimde

.................
ne güzelmiş dünyanın babamlı günleri
............
idealist halkçı vatansever
sendikacı babam.../
evet düşünün...
yetmişli yıllarda ankara dasın
ve karnın aç giriyorsun köfteciye
sendikalı garson yemeğini getiriyor
sendikalı bulaşıkçının yıkadığı tabakta.
çıkıyor gezip dolaşıyorsun
yorgun argın bir çay içiyorsun bahçede
sendikalı ocaktan
kibar feyzo geliyor aklıma
üç yüz üç yüz üç yüz yüz
onlara üç yüz bana niye yüz
onlar sendikalı bende harranlıyım
buda sendikalı heralım hemşerilerini tutuyyy
grev özgürlük işçiler kardeş
patron kalleş
inanın patron kalleş değil şimdilerde
sendikayı hemşehrileştirenler kalleş
rahmetli kemal sunal kibar feyzoyu
değil siyasi bir laf etmek
şimdi mangalda kül bırakmayanlar
oniki eyllüle alkış tutarlarken  çekti
ya şimdi,
DEĞİL SENDİKALI  KÖFTE,ÇAY,
sendikalı otobüse, trene, vapura bile,
binemiyor, yiyemiyor içemiyorsak,
suç kimde.
değil on, onbinler,
sendikaya yaklaştırılmıyorsa,
oniki eylül yargılansın dendiği halde,
hemde, ankarada
sen bilirsin hakim bey,
suç kimde.
ne güzelmiş dünyanın babamlı günleri.
..................

Adnan Çatalbaş
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Bakan Bakana

İnsanlık yaşıyor ölmedi daha
Bu ne gam tasa bu nasıl caka
Yanıyor alemler yakan yakana
Koltuk var bedava kapan kapana

Lafları var koca beş para etmez
İçi boş dolmaya küpleri yetmez
Ne yenir içilir küstahlık bitmez
Hakkı bırakmış kula tapan tapana

Üç yanlış bir doğru sildi bir mafir
Ulema değildi sanki cevahir
Dualar beddua oldu bi mafir
Maskeler düştükçe keller körebe

Çakal mı sırtlan mı nerde akbaba
Bir arslan yatıyor hem ulu orta
Düdüğü çalmıyor bekçi murtaza
Masalar koltuklar kapan kapana
Sofralar çilingir yutan yutana.
23/12/2015ANKARA/ADNAN ÇATALBAŞ

Adnan Çatalbaş
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Banane

Gece güne muhtaç değilse eğer
Güneşten banane aydan banane

İlim irfan baş tacı değilse eğer
Hukuktan banane haktan banane

Onuru erdemi yok ise eğer
Şereften banane şandan banane

Arı bile bal üzre değilse eğer
Çiçekten banane daldan banane

Boşuna harcanan zamansa eğer
Paradan banane puldan banane

Bir gönül aşk ile çarpmazsa éğer
Bir günlük bin yıllık olmuş banane
14/05/2017/Ankara/Akşamları

Adnan Çatalbaş
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Baretin Feneri...!

Hala günü kurtarma telaşı varmış yukarıda
Yalan yanlış bilgiler uçuyormuş havada
Yaklaşık deniyormuş yaklaşık bilmem kaç
Boşuna uğraşmayın sayamazsınız ki.../
*
Kutuplarda penguenler sayılır
Afrika da aslanın avı bizi sayamazsınız
Hiç adam yerine koymadınız ki..../
**
Evet biz ölüyüz zaten hiç yaşamadık ki..../
Alın terimizi çaldınız önce
Emeğimizi aşımızı canımızı
Yetmedi kanımızı vampir misali
Oda yetmedi yetmezde
Hayallerimize musallat oldunuz
Umutlarımıza sinsice.
***
Bak mesela şu yatan Mustafa
Evlenecekti haftaya
Ya Mehmet kızına pasta kesecekti
İki saat sonra
Hasan askerdeki oğluna para gönderecekti
Şu Süleyman a  sarılan İsmail
İkizdi bu arslanlar
Ne diyebildiniz İsmail in ikiz kızına.../
Süleyman ın küçük oğluna..../
Sizin olsun güneş deniz dünya
Aksıra na tıksıra na kadar tıkının
Sizin olsun som'a'ltın kasa kasa
Sizin olsun çalınan yarınlarımız.../
****
Biz ölmedik diri diri
Hırsınıza gömüldük
Ne maval lar okudunuz emek alın teri
Kutsala yaslandınız pervasızca
Hemde öyle bir yaslandınız ki
Farkına bile varamadan
Çoktan kurulmuştu kölelik düzeni
Şimdi daha iyi gösteriyor baret in feneri..../

Adnan Çatalbaş
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Beklemek

Bir ömür gelip geçti
Ne bir ses ne bir haber
Yar dedim yad ı seçti
Beklemek ölümden beter

Duydum ki sorar imiş
Dönmüş de o yar beni
Desinler kara giymiş
Hem yürek hem bedeni

Dost kalemlere teşekkürler

Gece uzun, gün ışımaz
Yaram sızlar, el kaşımaz
Yorgun sinem yük taşımaz
Öldürür bu yara beni......Naime ÖZEREN

Adnan Çatalbaş
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Ben Ağlamam

Ben Ağlamam

Ey kara bahtlı
Bir karış topraksız
Nazım namzedi
Özgür gençliğim
Vatan memleket
İfşa ediyorum
Ben ağlamam
Ağlayamam
Hele bir de biçare
Sabi sübyan yağmurlara
Sözlenmiş ise yüreğim
Ben ağlamam
Ağlayamam
Keşkesiz günlerin
Şafak baskınlarında
Kül olurken yarınlarım
Yılmaz olurum
Kaya gibi dimdik
Vatan, memleket
Başım gözüm üstüne
Bir damla suyla yüreğim
Deniz olur  özgürlüğe
Akarım cadde cadde
Sokak sokak
Yakarım da gözlerimi
Ben ağlamam
Ağlayamam
Benim Camim, Cemim,  yüreğim
Her halinde gel gir
Gönül yaşlarım merhemim
Sen kıyamın da dur ey yalan
Ben secde ederim.
15/07/2013
Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Ben zincirsiz köleyim

Dün yine seni andım
Ağlarken  gizli gizli
Her günü gece saydım
Yanarken  gizli gizli

Sensiz kadeh neylesin
Derdime çare değil
Hangi türkü meylesin
Yarama bade değil

Nerdesin şimdi bilsem
Ağlarken gülmez'miyim
Bülbülüm sen gül isen
Kanatlanıp gelmez'miyim

Sensiz gündüz gecedir
Bade seni ney'leyim
Yüreğim mapus hücredir
Ben zincirsiz köleyim

Adnan Çatalbaş
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Benim sevdam başka

bir düş musallat oldu gecelerime
hep aynı rüyayla yatıp kalkıyorum
gerçek olsun istiyorum
kapatıyorum gözlerimi sıkıca
açmak istemiyorum
diz çökmüş şükrediyorum
böyle güzel şafak görmedim
yarabbim diyorum
tüylerim diken diken
hıçkırıklarla ağlıyorum
benim güzel ülkem
modern çağdaş laik ülkem
avrupası batsın diyorum
gördüklerim karşısında
acılar bitmiş kardeş kavgası yok
terör lanetlenmiş
ne trafik kazası var
nede bir korku
herkes eşit yurttaş olmuş
ne bir vergi kaçıran var
ne rüşvet ne torpil
takım tutar gibi
parti tutmak bitmiş
yanaşmalık tükenmiş
yarınsızlık tarih olmuş
her işin başında ehli
ne ehli piri piri
aydınlık bir güne uyanıyor çocuklar
öyle aydınlık öyle modern
öyle çağdaş ve adaletliki
medeniyetin dün beşiğiydi
bugün kalesiyiz diyorum
nasıl demem
ne makarnaya kanan var
ne kömüre oduna
bu zaten benim yurttaşlık hakkım
sosyal devletin gereği
bizim oylarımızla
seçtiğimiz vekilin
asli görevi
ülkenin zenginliklerini
vatandaşlarına eşit pay etmek
mesela ben diyor
üç yıldır çalışamıyorum
ev kiramı elektriğimi suyumu
sosyal karşılıyor
üç çocuğumun benim eşimin
işsizlik maaşımızı hesaplarımıza yatırıyor
devlet ayrım yapmadan
görevini yapıyor
vatandaşta ne teröre
nede şiddete prim vermiyor
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eskiden avrupa yaparmış bunları
şimdi biz onları geçtik diyordu
hıçkırıklarla ağlarken irkilişim
şafak vaktiydi bir daha
ve hala aynı rüyadan uyanıyorum
bıkmadan usanmadan
elbet bir gün umuduyla
belki yarın....

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Besmele

Bir yıldız indi gökten zembille
İsmi Cebrail Aleyhisselam melekle
Selam Allah tan Muhammede
Milat ın ilamı cümle aleme
İlan edile tüm milletlere
Lâ ilahe illallah ile tüm alemlere
Levh -i Mahfuz a kaydedile
Allah birdir dedi Cebrail ile
Hira dağının tepesinde
İnsanlığa Muhammed i müjdele
Rabbim den gelen son peygamber de
Rahmandır o rahimdir her birinize
Allah tan başka yoktur ibadette
Hak din islamı duyurun cümle aleme
Muhammet Mustafa Salliallahu vessellemle
Allah ın elçisidir bu günden kıyamete
Nurlu Kuran ı Kerim ile
İslama davete icabet edene
Rahmandan cenneti müjdele
Rahim den Firdevs li bağları
Allah birdir bu günden kıyamete
Hak yeme dokunma yetime
İnsan olabilendir yeryüzüne halife
Melekler omzunda bir düşünsene
*****
04/02/2013Ankara Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Biad ım aşk miad ım aşk

gökten rahmet yağıp
toprak can bulsa
dereler kavuşup
nehir yol bulsa
yaralar sarılıp
canlar kavuşsa
sevdan gölgem olup
ardım dolansa

ne karanlık umrum
ne sensiz uçurum
ben sana giden yolum
sensizlik benim zorum
toprağım can bekleyen
dereyim nehri isteyen
çorağım rahmetin bekleyen
can suyunu bağrıma düşür

adnan ım şaşırıp durdum
gece gündüz hakka sordum
ne mala metaya kondum
ben yalnız sevdaya kul dum
biad ım aşk miad ım aşk
bir seni kendimi yordum
hep sena kanadım hep sana yandım
toprağım yağmurum sensin
tarla yım küreğim belsin
yarayım sen esen yel sin
razıyım dert senden gelsin

Adnan Çatalbaş
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Biliyorum

Savurur Evren e hayale dalıp
Yıkar duvarları sevdaya sarıp
Dağıtır hak ile bulur arayıp
Yedi kat yer yedi gök biliyorum

De neye razı sın de neye layık
Ecel mi olacaksın azrail kayıp
Karınca bile rızkını arayıp
Hak diye çarpan can çok biliyorum

Şaşırıp yolundan sapan sapana
Kaldır başın bir bak koca dünyaya
Ay mısın güneş mi ki  Umman a
Her gecenin günü var biliyorum

Eser durur rüzgar milim şaşmadan
Dağ taş yer gök hak der durmadan
Ne kadar az şükür hiç yorulmadan
Her günlün yarını yok biliyorum
.....
23/12/2015/ANKARA/AdnanÇatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Bilseydim

Her gün bir asır iken seni düşündükçe
Göğsünden hiç kalkar mıydım  bilseydim

Ey sevdiğim yeminim iken her arzun
Yarın yarın diye aldanmazdım  bilseydim

Yürek diye çarpan senmişsin meğer
Kendi mezarımı kazar mıydım bilseydim

Madem boşa dönecekti akrep yelkovan
Tuttuğum elini bırakır mıydım bilseydim

Akmadı mı sanıyorsun göz yaşların kalbime
Yüreğimde ki gölünde ölmez mi idim bilseydim

Tutamadığım her sözü zehir bilip gün be gün
Uğruna yudum yudum içmez miydim bilseydim

Başka hiç bir şey istemez iken yanında
Sensizliğe de razı olmaz mı idim bilseydim

Ama yağma yok ölüm ne ki sensiz bir günde
Bin günü terk etmez mi idim   bilseydim.

Adnan Çatalbaş
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Bir Bilsen

Tutuldu sensiz her yanım
Ne ruhum kaldı ne canım
Kapı duvar dört bir yanım
Kıyamet sensiz bir bilsen

Bana dünyayı övmeyin
Zincirde ruhum bedenim
Cennetmiş dünya neylerim
Kıyamet her yan bir bilsen

Tükendim aşkından sensiz
Dermansız kaldım dilsiz
Ölürüm gün be gün sessiz
Yaşar mıyım ah bir bilsen

Tutmaz ki sensiz bir dalım
Ne ruhum yaşar ne canım
Ben aşkımın ufkundayım
Kırık kanadım bir bilsen
29/03/2016/ANKARA//AKŞAMLARI
Adnan ÇATALBAŞ

Adnan Çatalbaş
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Bir Can Bin Cihan

Bu neyin hırsı kini
Hangi öcünde zaman
Mevsimde kan kokusu
Kardeş gömüyor bahar
Zulüm vahşet savuruyor rüzgar
Al al düşüyor toprağa yağmurlar
Tranın koltuğu kan sehpası korkulan
Sultanlar makama insan ediyor kurban
Krallığın dalkavuğu çok alkışa duran
Vah iman hangi koltuğa kurban
Hani kurulacaktı mahşeri mizan
Ne çabuk unutuldu ey el çırpan
Dar mı geldi koca dünya yer mi açan
Bırak Allah u Ekber ile,ey cana kıyan
Denmedi mi bir can bin cihan
Olma ki Allah tan başkasına yan
Hesapta aramayasın tiran
Düşmeyesin işte buydu o sultan
Bırak koltuğuyla yansın yaktıran
Makamıyla tutuşsun yalancı sultan

Adnan Çatalbaş
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Bir Ekim Sabahı Ankara Garı

bir ekim sabahı, günlük güneşlik
bir dilek tutuldu, barış kardeşlik
biri laz dı çerkez, kürdü paydaş lık
de nasıl kıydınız, onca fidana

sadece göz değil, yüreğim doldu
açmamış gonca da, fidanlar soldu
toprak kan ağladı, umutlar öldü
de nasıl kıydınız, onca fidana

bir ekim sabahı, yüreğim yandı
güneş kan kırmızı, ala boyandı
yürekler ambulans, oldu çınladı
de nasıl kıydınız, onca fidana

bir ekim sabahı, ankara garı
goncalar el ele, barış halayı
sizi unutur ise, herkes belalı
de nasıl kıydınız, onca fidana

ey aydınlığa can, halaya duran
hak barış der ey, savaşa borazan
kanar bunca kanda, kendin ak sanan
de nasıl kıydınız, onca fidana

bir ekim sabahı, günlük güneşlik
bir dilek tutuldu, barış kardeşlik
biri laz dı çerkez, kürdü paydaş lık
de nasıl kıydınız, onca fidana.
18/10/2015 Ankara/Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Bir Haziran Günü

Bir Haziran Günü

Bir haziranı beklermiş deli gönül
Bir haziran gününü meğerse
Tohumun suyu beklediği gibi öylece
Boy verip filizlenmek için özgürce
Dik başlı özgürlük asi düşünce
Ah bilseydi verirmiydi çadırı ateşe
Ama yağma yok ilahi kuvvet devrede
Çakacak o kıvılcım çakacak sinsice
Bilmeden taşıracak son damlayı filize
Filiz başak olup değil bire bin milyon kere
Özgürlük bu var mı daha ötesinde
Sığmayacak bir haziran güneşiyle
Değil taksime tüm ülkenin kalbine
Bir daha umut olup yayılacak evrene
Özgürlük bu hürriyet, zincir vurulurmu Türke
Son kalesi adamım ben bireyim diyene
Kul isem de mevla ya, adam isem de
Paşada olsan padişah da kendi kendine
                        05/06/2013/Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Biri

Biri var bir yerde,bir sabi..
Kemiğine musallat olmuş çöl sinekleri.
Böğrüne yapışmış iki eli
Yok kovacak mecali
Sen de Afrika ben Somali
Tepesinde koca zebani
Elinde pala,tabanca kimi
Yedikçe semir dikleri
Çöreklenip üleş tikleri
Yardım ganimetleri,
Kah kralların milyarlık gezi diyeti
Kah sömürenlerin  havyar kefareti
Oligarşilerin değişmez.kaderi
Bilsen ki son yuttuğu çıkmayan sesi
Bozulmayan oruca dururdun belki
Duyabilse idin  o çığlığı
...
Akmayan göz yaşlarına yorardın selleri
Susuzluğuna depremleri
Kanı olmayan derisine tüm felaketleri
Hemen uzatırdın elini
Belki.....

Adnan Çatalbaş
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Bize aşk düşer aşk  sevda meleğim.

Kaderim talihim  bildim de seni
Ben bu gönlüme sultan eyledim
Gözlerin gözüme değsin yeter ki
Yüreğin en ala sarayım benim

Boşuna aramam sormam boşuna
Aşka yüreğini mabet eylerim
Varsın senle dönsün yazım kışıma
Ey sevgili kaderim der şükrederim

Şu yalan dünyanın rengine kanmam
Dikeni batsa da güller derlerim
Hep güzel yaratmış kötüye yormam
Çirkini bal eyler güzel söylerim

Her yüreğe nasip olmaz ki sevda
Ben aşkı yeğledim başka neylerim
Kimine para pul kimine mevla
Bize aşk düşer aşk  mevla meleğim.
.....................

 Adnan ÇATALBAŞ/08/12/2014

Adnan Çatalbaş
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Bizim

Ne günlere kaldık bu nasıl iman
Yalandan dolandan olmaz kahraman
Uçuruma bir vatan vardığı zaman
Şahı padişahı terk eden bizim

Sanmasın ki  kimse şahım sultanım
Şehit dolu her yanı aziz vatanın
Bel vursan ah eder kutsal toprağım
Mevlana yunustur pirimiz bizim

Halifem demişken dünyaysa evin
Ruhunda ruhum var şahım sın benim
Şeytanı bilirsen dururken nebin
Cenneti cehenneme yeğleyen bizim

Ne sanıyor yanmayanlar ateşi
Alemlere nur iken hakkın güneşi
Mevlam bilir elbet arslanı leşi
Uğruna can veren kızanlar bizim

Bu dünya üç günlük yalan
Sevdadır ardında kalan
Aldanıp hırsında yanan
Gönüldür işimiz bizim

Dosta candan sarılırız
Posta kanıp aldanmayız
Sağa sola savrulmayız
Hakka dır yolumuz bizim

Gece günün gölgesidir
Gül bülbülün gözdesidir
Sevda gönlün öznesidir
Sevmektir işimiz bizim

Her gelişin gidişi var
Olmadıysan bir gönle yar
Gelişin gidişin zarar
Türkülü sevdalar bizim
21/03/2014/ANKARA

DOST KALEMLERDEN

'Ar bilir yiğitler, çakıl taşını
Vatan için verir, korkmaz başını
Genci ihtiyarı, bakmaz yaşını
Taşlara yazılı, destanlar bizim...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Bizim başka ağacımız yok şükrü.?

kocaman bir aile idik oysa
birbirine çarpan tasalanan
doğusundan batısına kocaman
laz idik çerkez idik aynı sofrada
kaynadık kaynaştık birbirimize
nöbet ise nöbet ölmek ise ölmek
bu neyin hırsı kini bu nasıl nefret?

umuda göz dikmiş karanlığın elleri
zamansız düşüyor gönül neferleri
duymaz isen sessiz sedasız gidenleri
senide duyan olmaz düşerken seni?

bırak aşk dostluk yaşasın yüreğinde
umudu sevdayı yeğleyen ölmez ki
sen güneşe kapatmaz isen gözlerini
eşekliği ne doymasın karanlığın bekçileri.

ne meyvesi yediler yaprakları
ne dal kaldı kırılmadık ne gövde
kökleri kemiriyorlar yıkıldı yıkılacak
bırak şimdi kelebeği tırtılı üçgeni
bizim başka ağacımız yok şükrü.?

Adnan Çatalbaş
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Bölme be usta

Yorgunum dostlar
sabahtan akşama
bölüp parçalamaktan..
bıçak sallamaktan.
önce iki dört elli yüz bin,
böl bölebildiğince....
.............
..............
izinliyim bu gün mesayim yok
tenefüse çıkmış çocuklar
özgür...
ezan sesine ritim atıyor
neşeleri,
ben evdeyim
domatesler kurtuldu hışmımdan
hıyarlar göbek atıyor
bölme be usta,
sen hep evde kal.

Adnan Çatalbaş
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Bu gece kadrin gecesi.

Yürekler kandil gibi
Yanıyor hak ateşinde
Ölüm hak dünya fani
Bu gece kadir gecesi

İhsanı bol gani gani
Kuşatıp koca alemi
Nurunda alem yarabbi
Bu gece kadir gecesi

Söz veripde tutmayana
Sana layık olmayana
Bir günün bin ayına
Bu gece kadir gecesi

Kandım desem yalan olur
Bu gecenin muradına
Affın cana şifa olur
Bu gece kadir gecesi

Hala alıyorsak nefes
Dünya malı cana kafes
Olmasak kafese nekes
Bu gece kadrin gecesi.
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Bu Nasıl Ayrılık

ağlıyorsun ağlıyorum
gülüyorsun gülüyorum
duruyorsun duruyorum
yürüyorsun yürüyorum
gidiyorsun gidiyorum
bu nasıl ayrılık anlamıyorum.
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Büyük adam olmak

Büyük  adamlar küçük hesap yapmaz
Küçük hesap yapan büyük olamaz
Senin büyüklüğün mevla dan niyaz
Değil çırak kalfa usta yıkamaz
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Cahildim

Çok yeminler ettim bir daha olmaz
Hep kendin kandıran aptalım kurnaz
Pişmanlık ne fayda her yol su tutmaz
Bir talihsiz canım güldüremedim.

Öyle günler gördüm ki bin asır eder
Sanki dünyadan eski yıllarım heder
Bir gün yaşamadık bir ömre değer
Bir talihsiz canımı güldüremedim.

Çok sevdim sevilldim fark edemedim
Çabuk geçti ömür zapt edemedim
Cahildim genç idim çark edemedim
Bir talihsiz yareni güldüremedim.

.....

.....
Ankara Akşamları.

DOST KALEMLERE TEŞEKKÜRLERİMLE

Göz açıp kapadım bir ömür geçmiş
Şu yalan dünyada koca bir hiçmiş
Dert sarmalları ki bu canı seçmiş
Bir talihsiz canı güldüremedim.... Bülent BAYSAL.
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Canım Kardeşim

Hududu dağları aşıp ta geldin
Çoktan ihlal edip sınırı böldün
İltica edecek bir yürek dedin
Yokmuydu demedin canım kardeşim

Ne zamandır sevdalar tatile çıkar
Beklersin gelen yok  yüreğin yanar
Sevdaya söyleyin hangi yol çıkar
Canlarda can olan canım kardeşim

Hem açtın hem susuz geçti günlerin
Ölüm orucunda  bekler yüreğin
Ha sevda ha sela geçti günlerin
Okşarken başını canım  kardeşim

Uzatsa da elini dokuz can birden
Kar boran ayazdı  döndün depremden
Elif Elif esen Salih li günden
Koca bir yürekle gittin kardeşim

Ne sitem ettin ne kahır kadere
Saklayıp yürekte derdi maziye
Açmadan bir kez olsun kimseye
Kavuştun taptığın gerçek sevgiye
Kavuştun inşallah canım kardeşim
05/02/2014/   Adnan Çatalbaş/ANKARA
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Cumhuriyet  Güneşi

Ne boru ne çan istişare ile okundu ezan
Ne ümmet ne kul cumhuriyetle kuruldu mizan
Bir Kemale nasip oldu Türk e vatanı kurduran
İki cihanı da zul eder bu mizanı bozmaya kalkan
Cumhuriyet güneşi hiç batmayacak karanlığı aydınlatan
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Daha âli

Şeytan fitne fesatında ey ahali
Bırak gitsin sevabından çok vebali
Yan, bir canı yakmaktansa daha âli
Huzuruna çıkmakta var dünya fani
*
Karanlığın saklanacak gölgesi çok
Alın terin helalinden karnında tok
Şeytan görsün kem yüzünü yalanı çok
Karun olsa melanetin  faydası yok
*
Koyunmusun güdülecek  çoban aran
Güneş doğacak batsa da hazır mevlam
Yalan olan şu dünyada kalp mi kıran
Etme viran iki dünya iki cihan
                                         Adnan Çatalbaş
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Davet

Henüz güneş batmamış ufuk alaca
Avazım yırtılmış sesim çıkmıyor.
Zifiri karanlık gözlerim açık
Tutulmuş bedenim yere basmıyor.

Bir anda geçti beynimden bütün ahvalim.
Eyvah diyemeden geldi sualim.
Teslimdesin ey Adnan boşa direnin
Düştü omuzlarından yazan, silenin.

Anladımki bir fazla gelen gidenden.
Ne gam kaldı tasa korku yükümden
Bir sabi sübyanda imiş,bütün kaderim.
Okşamışım başını, tutmuş elimden.
Affetmek mevlamın sonsuz gönlünden
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Değil ki

Gelin dostlar candan bir yol gidelim
İnsanca oturup sohbet edelim
Haktan hukuktan gel bahsedelim
Her şey yeme içme giyme değil ki

Kardeşlik örneği işte bu vatan
Dünyada eşi yok benzeri atam
Bin yıllık kaynaşma Anadolu’dan
Her şey makam mevki şöhret değil ki

Mazlumlar diyarı sen ne kutlu sun
Adaletin hakkın daim var olsun
Bozmaya kalkanın soyu kurusun
Bu yol hakkın yolu yandaş değil ki

Asırlara mertlik damgası vurmuş
Yedi düvel gelse hep dik durmuş
Ne oyun oynamış ne polüm kurmuş
Bu yurt Türk’ün yurdu kalleş değil ki
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Diyorlar

Alın sizin olsun hanlar hamamlar
Tapun olsun cümle tahtlar saraylar
Adamın hasına türlü belalar
Gelirde başına gider  diyorlar

Bu neyin uykusu bu ne karanlık
Kaldır başını bak yer gök seyranlık
Eyme başın eyme bu ne viranlık
Güneşi doğduran görür diyorlar

Görerek  gözlerin girme batağa
Aldanıp inanıp düşme oltaya
Ateş yana döne gelsede başa
Haktandır yanarda söner diyorlar

Mademki insanız bu dünya fani
Kımler gelip geçti gören yok hani
 Bakilik haktadır gerisi fani
Giden gider geri dönmez diyorlar
14/05/2017/Ankara Akşamları

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Doldur

Batan bir günün hüznünü
Gecenin açılan kapısından,
Biçare ömrün mahsenine doldur.

Yedi günlük  yalan  ömrünün
Tutunamadığın altıncı gününü
Hayalindeki sekizinci güne doldur

Senki güvenip makamına şanına
Senden öncekilerin bakmadan ahvalına
Varacağın belli mezarına doldur aldığınca doldur

Dünya küçücükmüş büyük sandığım
Bir ucu adın öbür ucu attığın adım
Adınca adımınca boşaltabildiğince doldur
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Eleştiri

eleştilmeye tahammülü olmayanların
ya sakladığı çok şeyi vardır,
yada....
aptalı çoktur.
..........
..........
sadece aptallar körü körüne bağlılık gösterir.
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Emanet Nem Varsa...

Durunca ayakta dikildim sandım
Diriyim  hem canlı hem kanlı sandım
Nasılda aldandım nasılda kandım
Yoruldum usandım uyudum kaldım

Güçlüyüm sandığım baht benim değil
Elim kolum uzun can benim değil
Emanet nem varsa post benim değil
Makam benim değil taht benim değil

Dünyanın bir dostu bir yari gerçek
Gönüller arşındır olanlar ölçek
Alkışlar darasız pahasız bilsek
Makamlar kof kalır alkışı kessek
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Emin

Ehlibeytin gözyaşları sel olmuş
Mizan gölün neresinde de leylim
Akan kanda sabi sübyanlar solmuş
Nida bunun neresinde de leylim
Emanetin ehli çerezlik olmuş
Takva bunun neresinde de leylim
İbreti alemi sor ki kim soymuş
Emin bunun neresinde de leylim
Hak hukuk deki guguk mu olmuş
Liyakat bunun neresinde leylim
İnsan halife iken kula kul mu olur
Nas bunun neresinde de leylim
Ehveni şer hükümdar olmuş
Vuslat bunun neresinde de leylim
Emek kimin tekeline kâr olmuş
Ram bunun neresinde de leylim
Muhammedim şefaatı m şaadeti m
Eldar bunun neresinde de leylim
Yaradanım güneşim kaderim ayım
Esma bunun neresinde de leylim
Nankör olmaktansa al senin canım
Tövbe  bunun neresinde de leylim
Onur erdem şeref hayat gayesi
Pusu bunun neresinde de leylim
Liyakat emek  çaba alın teri
Uyanıklık bunun neresinde de leylim
Mazi olup gitmedi mi Süleyman
Ulemalık bunun neresinde de leylim
Nedamet asalet insanı insan yapan
Kibir bunun neresinde de leylim
Izzet i şerefi baş tacı yapan
Yancılık bunun neresinde de leylim
Ayan beyan olmalıdır der makam
Müsrif bunun neresinde de leylim
El emin el kuddüs esma sı hakkın
Tiran bunun neresinde se leylim
İlim ile irfan ile haktır yönetmek
Yalan bunun neresinde de leylim
Alimlik haktan en büyük paye
Küstahlık bunun neresinde de leylim
Işık el verecek elin uzatsan
Nemrut bunun neresinde de leylim
Dar gelince kabrin ruhuna yakın
Irak bunun neresinde de leylim
Rahman sensin yarab hem rahim.
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En Sevgiliye

Ben seni damarımdaki kanda gördüm ilk defa
Kalbimin her çarpışında seni bana yazışında
Güneşinde ayında toprağında dağında taşında
İlk aşkım böyle başladı ummanına her bakışımda
Rahmetinde sevdim merhametinde mağfiretinde

İmdadıma varışını sevdim her yakarışım da
Merhem oluşunu sevdim onarılmaz yarama
Dirilişim de sevdim her sabah uyanışımda
Unutmayışını sevdim ben seni unutsam da
Bağışlaman da sevdim her yakarışım da

Şafağında sevdim seni her günün doğuşunda
Ufkunda taptım kızıl güneşin her batışında
Ben seni nasıl sevmem ey hak ey rab ya Allah
Sen ki samanyolun da güneşte ayda arşta
Sen var olmuşta olacakta Muhammedim miraç da

Ben seni karşılıksız sevdim ey Hüda
Tutmasaydı ellerim görmeseydi gözlerim
Lal olsaydı dillerim yine hakta la derdi yüreğim
Ben seni adaletinde sevdim  her yarattığına
Ben seni sabrında sevdim onca pervasızlıkta

Ben seni ilk yaratman da sevdim beni adem ile Havva da
Son uyarman da sevdim Muhammet Mustafa ile
Alemlere nur olan apaçık seslenişin kitabı kuranın da
Can almadan can verilecek göz kırpmadan uğrunda
Sana varacağız inşallah aleni kuranını anlayıp ta
Kalp kırmadan can yakmadan uymazsak  şeytanlara
Affedersin bütün  günahlarımızı huzura vardığımızda
                                                          İNŞALLAH
/03/08/2012/ Adnan Çatalbaş
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Eski sevda

Şevkat eski türk filmlerinde bir anı
merhamet köküne kadar nosltanji
fedakarlık dibine kadar gözyaşı
onur kale gibi geçilmez di

oysa paramparça yaşamlar şimdi
ne geçmişi nede geleceği belli
kırık dökük  vicdansız hayalleri
kimin eli kimin cebinde ne belli

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Esmaül Hüsna

Hangi özrümüz kâfi ki o bir Allah a
Kuşatan esirgeyen şefkatli Rahman a
Bağışlamazsan Er Rahim nasıl geliriz huzura
Sensin tek Melik im gerisini sil bana
Ne yaparım Ey Kuddüs üm selametin emniyetin olmazsa
Öyle muhtacız ki her an bir Selam ına
Ve öyle muhtacız ki ya Mü min [İsmi Mef ul] affına
Ve ey bilen gören koruyup gözeten Müheymin acı kuluna
Sil ki baştan başlayalım günahlarımızı Melik im Aziz olana
Yeryüzündeki azgınlardan sığınırım yalnızca Cebbâr olana
Zerre bile değilken Mütekebbir değil mi halifelik bahşeden kuluna
Her şeyi yaratan Halık ınla hükmün her daim kainata
Her yarattığın sürekli El Bari derken ne olmuş ki bana
Sen ki ya Musavvir bunca suretleri vermişken yarattıklarına
Ve bin tövbemide affederken Gaffar olan bağışlamanda
Mutlak galip olan yenilmeyen Kahhar a sığınırım en zor anımda
Azıcık şükrüme sürekli karşılıksız  veren Vehhab a şükranımızla
Hamdı senalarımızı kabul et ya Rezzak muhtacız sana
Hak ile batılı  ayırıp  Fettah olup kapıları açanın lutfuna
Senin bildirdiğin kadar biliriz ancak Alim lik sana
Sultanları rüsvah edip çağıran Kabit değil mi huzura
Dilediğini sultan yapan ibretler Basit olanda
Nasılda şaşıracaklar Hafit imizin ahir hesabında
Müminin itibarı şan ve şerefi sadece Rafi nin rızasında
İzzet şeref güç kudret ve itibar ondan sığın Mu izz aziz olana
Sığın ki en izzetli olan Müzill ahirette olsun yanında
Muhtacız bilinmeyenleri bilen Semi nin affına
Görmesem de karıncaya rızık veren Basir in görmesi yeter bana
Ey yalancı çoban son hükmü verecek Hakem im yeter bana
Zulümler  unutulurmu sandınız Allah Teâlâ Âdil'dir her kuluna
Allah Teâlâ Lâtîf'dir her yarattığına ve merhametli insanlara
Gizli âşikâr her şeyi bilen Habir haberdardır her olanda
Yer gök ve içindekiler Halim derken durmaksızın durmak olurmu insana
Subhâne Rabbiyel Azîm zatının ve sıfatının mahiyeti çok yüce anlayana
Şükürler olsun çokça esirgeyen bağışlayan Lütufkar olan Gafur a
Allah Şekûr (çok mükâfat verendir) , Halîm’dir anlayana
Göklerin yerin  tek sahibi Aliyy ine Sübhane Rabbiyel A’lâ
Zatı, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, yüce olan,  şükür Kebir esmana
Nasıl korunurdum şeytanın şerrinden Hafiz im olmasa
Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, Mukit i mükâfata
Kazandığımızdan çekecek Hasib hesaba harcadığımızdan soracaksa
Şükür yere göğe sığmayıpta  bir kulun gönlüne taht kuran Celil olana
Hangi şükrümüz yeter nimeti ihsanı bol olan Kerim Allah a
Her halimizi görüp gözeten Ya  Rakip sığındık sana
Senden başka var mı ey Mucip doğru yol bana
Sensin Vasi her anıma yalnız sığınırım sana
Bilip bilmediğim her noksan ve fazlalıktan muhtacız Hakim affına
Nasıl sevmem ey Vedüt sen severken mümini affınla
Lütfu şerefi şanı kadri Mecit tir hamid tir sığmazsın hiç bir kelama
Hiç mazeretsiz varacağız en zor günde  Ba'is  in huzuruna
Her şeyi bilen, haberdâr olan ya Şehit yardım et kuluna
Hakikatla var olan Hakk  ka muhtacız her konumda
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Beni benden iyi bilen koruyup gözeten ya Vekil teslimim sana
Yalnızca sığınırım Kaviyy  ve azabı çok çetin olan  Allaha
Çok şükür âcizliği, za'fiyeti olmayan Metin olana
Ey dünyamızın Veli si kulların en büyük sevgilisi muhtacız nuruna
Hamid ine  şükürler Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd-ü senayla
Ya Muhsi And olsun ki yalnızca Allah ın kuluyuz iki cihanına
Şükürler olsun varlıkları yoktan var eden  Mubdi yaratana
Hikmetli  El-Mu'id dir  yaratan ölümden sonra bir daha
Şüphesiz diriltende öldürende El Muhyi dönüşte ancak ona
Nasıl ki hayat varsa El-Mümit te şah damarımızda
Daima  yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan Hayy yeter bana
Muhtacız zatı Hak ile kâim e O, Hayy dir, Kayyûm dur yaratılana
Ey her şeyin tek sahibi El-Vacid çok cömert dir kullarına
Bütün şükür tesbih ve dualarım ortağı benzeri olmayan Vahit olana
Ya Samed her dilek ve isteğim yalnız bir tek Samed olana
Sayılamaz niğmetlerin Macit ine af ile şükrümüz çok ola
Yarattığı onca alemlerle "Şüphesiz Allah her şeye Kadirdir."ki bana
Şükürler olsun kuvveti ve kudretiyle her şeye Muktedir Allah a
Sende önde olmak ne güzel bir ibadet olurdu ya Mukaddim bana
Ne güzel  ibret ve sabırla geri kalmamakta ya Muahhir nasip olana
Evvel' im, Ahir'im, Zâhir im, Bâtın'ım,kadîm im senden geldik dönüş sana
Her şey bitsede bâkî olan  Ahir imin yüzü (zâtı)        bâkî kalacaktır sonsuza
O Evvel'dir Ahir'dir Zâhir'dir Bâtın'dır şükürler varlığı her şeyden âşikâr olana
Varlığı yarattıklarıyla gün gibi âşikâr  ey Bâtın ım gizli yok sana
Allah  u Teâlâ tek ve en büyük Vâli dir iyiye mükâfat zâlime ceza onda
Allah ındır Mute'ali büyüklüğü yüceliği merhameti ilmi ve kudreti sonsuza
İyilik ve şükre çokça lütüfkâr merhametli şevkatli Ya Berr dualar sana
Tövbeye durdum geçmiş gelecek ya Tevvab kim affedecek senden başka
İntikamını gördük azgın ümmetlere ya Müntekim bizlere Allah muhaffaza
Ya Afüvv sığındık sonsuz affına mağfiretine merhametine bizi bağışla
Ya Rauf her türlü kaza bela ve musibetten sığınırız sonsuz affına
Malikül Mülk tür tek sahib, alanda o verende ne olmuş ki bana
Ey yücelerin yücesi Zül Celali Vel İkram ak yüzle gelmeme yardım et huzura
Adalet ve hakim hükmüne çok şükür ya Muksit ne mutlu ki varsın sonunda
Zalim zulmünü Cami nin Cem inde görecek en zor günün başladığında
Ne büyük zenginlik hiç bir şeye muhtaç olmayan Ganiyy e layık olma
Ve ne büyük zenginlik fakirde olsa Muğni ye kul olmak
Kabul olunanlara yaz adımızı, engellere Mani, muhtacız yalnız dostluğuna
Kim engel olabilir Ed-Dar a,  birine zarar  yada iyilik yapacaksa
Fayda lı şeyleri  yaratan ya Nafi beni doğru yoldan ayırma
Çok şükür aydınlıkların en aydını bütün Nur ların en nurlusu en yüce süphana
Hidayetine muhtacız Ya Hadi bizi doğru yoldan hiç ayırma
El-Bedi"Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol! " der, o
da hemen oluverir." Bakara,117
El-Baki, Ey ölümlü insan "Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak"
El-Varis,"Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz." Hicr, 23
Er-Reşid "Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle doğru yola iletir." Hac 54
Es-Sabür,"Ve sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin (ve iyi hareket edenlerin)
mükâfatını zayi etmez.” Hûd sûresi, 115
Adnan Çatalbaş 03/08/2013
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Evrene sığmayıp ey gönlüme tahtlar kuran

Açıp da kollarını sarmak zor sanıyorsun
Bir yürek evren kadar büyük aldanıyorsun
Ak kara ne fark eder nurludur adem  tenim
Noksansız yaratılan ben dünyaya benzerim
Denizdir kaynar kanım ırmaktır damarlarım
Sağ yanım Çanakkale Sakaryadır sol yanım
Rüzgarın özü benden almaya gör bir nefes
Fırtınayı boş sanma haksız giden her nefes
Bir omuzda cennetim bir omuzda cehennem
Ben dünyaya benzerim dünya sana halifem

Evrene sığmayıp ey gönlüme tahtlar kuran
Yücelerin yücesi beni yoktan yaratan

Gün olur dua ile iffet ile susarım
Gün olur deniz gibi celalin ile coşarım
Her derde razıyım da vicdan azabı verme
Canımı al yeter ki hürriyeti çok görme
Sensin elbet ademi dünya kurup var eden
Kimi ak kimi kara sarı ırka bezeyen
Ne mutlu ki türküm ben ne mutlu ki müslüman
Hak yolundan şaşmayıp Muhammed e inanan
Sakarya Çanakkale  al bayrakta kanım var
Türk den olmaz kul köle bozulur pis oyunlar

Evrene sığmayıp ey gönlüme tahtlar kuran
Yücelerin yücesi beni yoktan yaratan

Kibri boyundan büyük ateşle oynayanlar
Kaç can eder bir koltuk oyun mu sanıyorlar
Asalet alın yazım esarete şaşarım
Kim zincir vurur sana ayağa kalk bakalım
Edirneyi sel bassa Ankaralı  ıslanır
Gönlü merhamet dolu bir millet kıskanılır
Görür elbet dünyayı bakan gönül gözünden
Değil bir cana kıymak incitemez sözünden
Kula kulluk çoktan bitti musaf''ı kuranında
El pençe divan durun yalnızca yaratana

Evrene sığmayıp ey gönlüme tahtlar kuran
Yücelerin yücesi beni yoktan yaratan

Adnan Çatalbaş
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Ey Amerika Ey Emperyalist Dünya

Gözleri olup görmeyen
Kulağı olup duymayan
Dili olup konuşamayan
Türkler Onurla Erdemle
Demokrasi Hürriyet Vatan dedi
Gördüğüne duyduğuna inan
Türkiyeye bak ders çıkar
Korkma Ey Dünya....! ! ! KORMA
...
Ey amerika
Ey Emperyalist Dünya
..
Baktınmı Ankaraya
Baktınmı İstanbula
Baktınmı Anadoluya
...
Göremezsin
Boşuna bakma
Göremezsin göremez
...
Tarihte de görmedin
Şimdi de göremezsin
...
Dünya var oldukça
Türk'ü esir edemedin
Edemezsin edemeyeceksin
İmkansız imkansız bu dileklerin.
...
Bak amerika bak avrupa
Ders al öğren Türkiyeden
Unutma sakın unutma
Burası Türkiye burası Anadolu

Anadolu tarih yazar
Anadolu Milattır
Anadolu Özgürlüktür
Anadolu Hürriyettir
Çanakkaledir Sakaryadır
...
Mazlumların son kalesidir
Cumhuriyettir Anadolu
Atatürkün kurduğu Cumhuriyettir
...
Yıkamazsın imkansız
Ne bombalarınla ne tankınla
Yıkamazsın devşirme komutanlarınla
...
Halk var burada halk var
Cumhuriyetin yetiştirdigi ulus var
Millet var kaarşında demokrasi aşığı ulus var
...
Dinini bilen ecdadını bilen hakkı bilen halk

https://www.antoloji.com
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Halk var karşında kabile değil ümmet değil
Kula kul olmamış Türk Halkı var Anadoluda
Irakı yıkabilirsin Mısırı Suriyeyi
Türkiye var karşında dimdik ayakta.

Ey amerika
Ey zalim dünya
Yeter artık yeter
Dünyaya ettiğiniz yeter
Çekin elinizi ortadoğudan
Çekin elinizi mazlumlardan
Dön artık yanlış yollardan
...
Bir kere olsun iyi bir şey yap
Dokunma insanlığa dokunma yeter
Yaptığın her yanlış gelecektir başına
O may gat demeden al aklını başına
...
Her dökülen kan her dökülen göz yaşı
Yazılıyor hesabına hesabın kabarıyor

Bir tane dünya var ve bir hayat
Dokunmasın kimse kimsenin hayatıma
....
Dokunmasın şehitlerin toprağına
Dokunanın eli kırılır kırılır elbet
Hainin eli kırılır gafilin eli kırılır
Ahmağın aklını başına almayan şaşkının
Yanlış hesap yapanların
....
Bir tane yurdu var bu milletin
Bir tane vatanı var ve ne bırakır düşmana
Nede hayin gafil şaşkına
...
Göğsü kalkanıdır günü geldiğinde
Bedeni siper yüreği mevzisidir her Türkün
Ve imkansız imkansız yenemezsin...

.....27 TEMMUZ 2016
ANKARA

Adnan Çatalbaş
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Ezreh'i

gizli gizli ağlayacaksın
o gün susacaksın sessizce
ve bir şey yapamayacaksın
başını öne eğeceksin öylece
göz yaşların yüreğine akacak
ağladığını görmeyecek kimse
tek kelime çıkmayacak ağzından
ısırıp kanayacak dilin susarken
yutacaksın boğulurcasına
geri dönülmez bir yoldasın
menzilin yok artık zaman durdu
ufuk fuluya çalıyorsa öylece
yeşilin yok artık mavin yok
alın yok artık beyazını arama

Adnan Çatalbaş
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Farkındamısın

farkındamısın
çok aramadı yeni nesil
hep hazır buldu
ne çeşmeden akan suyun farkında
nede yediği ekmeğin
...........
cep telofonu var nasıl olsa
bulujin sudan ucuz
emperyalizme nanik yapan çin sayeinde
şimdilik
sor arap baharını bilir
mandada tüy bırakmaz
sayar bir çırpıda
hepsine değil bu serzenişim
buşş demokrasisine alkış tutan
yeni nesile
farkkındamısın
neden buram buram anadalu sevdaları
neden üfül üfül kekik kokar
dağları ovaları
neden özgür eser rüzgarları
bizim toprağımızın tamamının
yeryüzü cenneti oluşunun
farkındamısın
farkındamısın
farkında olanlar tükenmedikçe
çanakkale geçilmedikçe
anadolu sevdaları bitmez
gelibolu sakarya dumlupınar
bir baştan bir başa
bastığın toprağın kokusuna sinmiş
şehit atanın....
çanakkalede doğup
izmirde batırdığı
o rahmani güneş sönmez.
farkındamısın
boğazda içtiğin  yediğin
ne varsa
tadının lezzetinin kokusunun
farkındamısın
duyduğun o rahatlığın
yalancı değil gerçek dört baharının
bu topraklara nasip olup
ne anaların göz yaşlarıyla sulanarak
nasıl süregeldiğinin  farkındamısın

Adnan Çatalbaş
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Flu idi gidişin yalnızlık gibi

flu idi gidişin yalnızlık gibi
yıkılıp devrildim sensiz ney leyim
hayalin içtiğim her kadeh gibi
yanıyor sol yanım yoksun ney eyim

her rüzgar artık sensiz esecek
sanma ki yıkılmaz ben abide yim
oysa ne düşlerim vardı senle sürecek
ölüyor gün be gün ben mazi deyim

yoruldu hayaller maziler öldü
sorarsın belkide ben ne haldeyim
tükendi umutlar hep yalan oldu
bilirsin savrulmuş hangi yel deyim
.........
.........

Adnan Çatalbaş
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Gel bu aşk duvarını yıktırmayalım

madem ki yorgunsun madem ki benden
madem ki bitap düştük her kelimeden
madem ki aşka dostluğa meyil yetmiyor
çek ellerini çek üzerinden
dokunma şiirlere dokunma yeter

ilk sevda mızı bizim herkes biliyor
nasıl büyük bir aşktı diller söylüyor
kabarmış her gönül mırıldanır iken
okunmayan harf bile çok içlenir iken
nasıl bir yürek ki o yoksun sevgiden
nasıl bir yürek tir nasıl bir beden

hangi gece hangi gün kayıtsız şöyle
ve rüzgar ve dağlar örselenmemiş
bulutlar nehirler bile dillenmiş
bu koca  türküye eşlik eder iken
bir ben mi yorgunum bir sen mi benden

gün olup denizlerle dalgalanan dık
gün olup nehirlere damla olan dık
görüp de hangi yarayı okşama dık
hangi dağa hangi taşa aşk yazmadık
gel bu aşk duvarını yıktır mayalım
kardeşi kardeşe kırdırmayalım.

Adnan Çatalbaş
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Gidiyorum işte bırak peşimi

Zamanıdır yalnızlığın
Ufukta kaybolmanın
Tek bir iz bırakmadan
Tüm bizleri savurmanın

Bilki unutulmaz ardında kalanlar
Tepeler aşılmaz dağlar sızılar
Her adımında yüreğin kan ağlar
Gidiyorum sensizliğe gidiyorum

Faydası yok artık dönülmez geri
Dümensiz bir gemi bu kalp serseri
Ufuklar aşılmış sendin yelkeni
Gidiyorum işte bırak peşimi
09/04/2016
ANKARA AKŞAMLARI

Adnan Çatalbaş
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Git hadi git

git hadi git ardına bile bakmadan
hadi durma vakit  geç olmadan
sende sil geçmişi  hatıran dan
kırık bir kalp senden bana kalan

bak işte bende senden gidiyorum
dün de kalan herşeyi siliyorum
çok sevmek ti benim tek suçum
işte bu suçu bende terk ediyorum

Adnan Çatalbaş
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Gönlüm Söz Dinlemez

Hangi yana baksam bir boynu bükük
Birinin Üstü başı birinin gönlü Sökük
Gözüm düşer fistan olmasın eksik
Gönlüm söz dinlemez Bu Nasıl terslik

Çobanım Yaylan mı köyün güzeldir
Çerkez misin yoksa Yörük ezeldir
Kayın mıdır yoksa ceviz güftendir
Kurt mu kovar kavalın kağnı giden dir

Bir acayip dünya öküzden mi inmiş
Düpedüz giderken karpuza binmiş
Bilseler Sodom Gomore yi neymiş
Yinede inanmaz dümdüz gidermiş

Şaman mı eskiler şimdi yaman mı
Çare çoktur derde olmaz derman mı
Rüzgar fırtınaya seller ferman mı
Ademe Havva ya sorsan elmayı
Ankara Akşamları

Adnan Çatalbaş
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Gülüm

Aşkın yaşanmadan olmaz tarifi
Meşk olmadan ne zühreyi tahiri
Yanan bilir ancak gönlün dahlini
Ahirini zahirini sor gülüm.....

Ademin havvaya gönlü olmasa
Kerem aslı ferhat şirin bulmasa
Bu dünyada aşk gönüle konmasa
Dağlar olmaz idi  gönle der gülüm,,,,,

Nice sultan tacı tahtı bıraktı
Aşkın sonsuz mucisesi der gülüm.....
......
......

Adnan Çatalbaş
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Hancı

Aynı yolun yolcusuyuz yoldaşız
Adem ile havvadansak gardaşız
Çıkmış isek biz bir yola sırdaşız
Sırrın serrim ile girer mezara.

Ağaç oldum meyve veren taşlandım
Arsız imiş dost bildiğim yaşlandım
Bazen hoyrat estim bazen uslandım
Sırrın serrim ile girer mezara

Dünya han dı hiç olamadım hancı
Bazen tatlı yedik bazen çok acı
Dostluk sırrım oldu,sevdam ağacı
Sırrın serrim ile gider mezara

            12 07 2012
dost kalemlerden  katılımlar

Dost dediğin kara günde belli olur,
Dost dediğin yiğit yürekli olur,
Dost dediğin sırrı kuvvetli olur
Sırrım serim ile gider mezara....Metin HANLIOGLU/SİVAS

Bir yol bilirim erişir menzile
Kemik verilmemiş ağzımızda dile
Dünya anlamsızmış, boş ve nafile
Yaşanan acılar gidecektir mezara   Renkler ve Yaşam

Dünya hanı, kalabalık bir Pazar,
Gelişi rahimdir, gidişi mezar,
Gönderen gizlice, hesabı yazar,
Sırları saklı tut, götür mezara.    Necdet  Erem

Bekle yoldaş bende gelem yanında,
Durulmaz gayri şu dünya hanında,
Götüremem dersen seni yanımda,
Selamımı götür benden mezara.   Mete Tek

Adnan Çatalbaş
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Hayvan Krallığı

ve gece sorguya çekildi
yahudi külleri  ren nehri
mescidi aksa inim inim
kış uykusundan uyandı arzın merkezi
boz ayının bakır dı midesi
altından dişleri platin pençesi
arzın merkezi buz kesti
heybetli dağlar elendi
külleri lâ dedi yerin göğün
tırtıl kozasını terk edemedi
çırılçıplak bir gece idi
ne serseri  bir ana yüreği
nede gömdü bir sabiyi
tanrı orucu bir nas a vermedi
kumdan  aslan tilki cenazesi
sadakat çobanların köpeği
pusuda ki çakallara sorsan
hayvandan korkmak hayvanlık derdi

Adnan Çatalbaş
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Heyhat

Heyhat

Haşa derim öğüt değil
Gönul sesim ağıt değil
Gözden akar ateşlerim
Bu dunyaya  ait değil

Kül olmuşken onca beden
Ateş yakan rahat değil
Rabbim bilir mayasını
Kula kullar seyyid değil

Güneş balcıkla sıvannmaz
Yalanla bina kurulmaz
Evliyalar gelip gecmiş
Riyadan ulema olmaz

Yalan dünya yolcusuyuz
Hem sağ hemde solcusuyuz
Adem havva evreninin
Allah a giden yolcusuyuz

Devrimi devrimci yapar
Yüreğinde aslan yatar
O her kula nasip olmaz
Yaradan mayaya bakar

Firavun da bir  kraldı
Kendini yaradan sandı
Musa gelince rabbimden
Denizin dibine daldı

Şaka değil gerçek heyhat
Uyanması zor olacak
Alkış vuran da görecek
Yıkılınca kalen şah mat
Heyhat heyhat heyhat...
               Adnan Çatalbaş

...............

Adnan Çatalbaş
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Hoş Geldin Sefa Geldin

Bir gün bir rüzgar eser
Her gam tasa olur yel
Sen çokluğa tapmadın
Yüreğinde mücevher

Sen kimin neğferisin
Neğfer mi cevher misin
Yüreğin ok gözün tok
Yoksa mücevhermisin

Ne caka hava attın
Ne kan nede can aldın
Nedir söyle muradın
Hoş geldin sefa geldin

Hep semaya bakarsın
Öyle rahmet umarsın
Adam gibi adamsın
Hoş geldin sefa geldin

Kul isek biat hakka
Kula kulluk muamma
El uzatmaz harama
Hoş geldin sefa geldin

Pirlerin Piri Bektaş
Yunus Her Gönle Gardaş
Mevlana Bayram Yoldaş
Hoş Geldin Sefa Geldin
09/04/2016/ANKARA

Adnan Çatalbaş
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İflah olmaz aşk yarası

Bu şiiri sen yazdırdın
Banane diyemezsin
Öyle kapıyı çekip
Bırakıp gidemezsin
Bir ateş yandığında
Kül olmadan sönmez ki
Hangi mecnun leyla sına
Kül olup savrulmaz ki
Bu şiirin ey leyla sı
Yaktığın kor ateşi
Ya gel söndür ya körükle
İflah olmaz aşk yarası
29/03/2016/ANKARA AKŞAMLARI
Adnan ÇATALBAŞ

Adnan Çatalbaş
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İyi ki denizin yok Ankara

Boy pos endam
Baksan koca man
Süklüm püklüm el aman
Dersin veli nimete Şükran
Utanma sıkılma korkmadan
Ceketini ilikler durmadan

Bilseniz ben artık
El çektim ilk ekrandan
Ezme yapıp bol acı katıp
Ucuz meyhane leri dolaşıp
Kulağını çınlatıyorum
Zerzevatların
Ser hoşlukları ondan

Kirli pantolonum sakalım
Bütün takım elbiseleri yırttım
Ben artık kravat takmam
İyi ki denizin yok Ankara
Dibini boylar dı irili ufaklı yoksa
Sarhoş olmadan daha
Taşsız kalırdı koca Ankara...
Adnan Çatalbaş/Ankara Akşamları

Adnan Çatalbaş
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Kar Gibi

Örtersin dağları kuru dalları
Beyazı giyindi şehrin damları
Sarıp sarmaladın kara toprağı
Sar beni kar gibi yağıp da geçme

Açılmaz bu kalbin sensiz kapısı
Değmeden gözlerin bir kez gözüme
Gelir mi kırlangıç sen gelmeyince
Sar beni yel gibi esip de geçme

Yüce dağın kardır bir tek tasası
Şu gönlümün sensin anayasası
Gözlerin mabet im yüreğin yası
Gör beni el gibi bakıp da geçme

Adnan Çatalbaş
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Kara bulutlar ay ve güneş

zifiri bir gece yıldızlar uzak
bulutlar eylemde aya mı tuzak
ay sanki susamış bulut devşirir
çok uzak menzili can suyu olsak

ay durmaz yerinde bulutmu dinler
ufuktan umuda menziller gezer
şafaktan şafağa şavkın ne güzel
hangi kara bulut şavkını gizler

ey güzel hilalim şimalin nedir
hangi yere vursan denizdir demdir
her yaralı yürek bilse gölgendir
uzatsa başını gölgen merhemdir

emanet bir canım alemde zerre
her cana bir ateş değer bir kere
kimi cennet iline kimi cinnete
kimi atadan hür kimide köle

güneş selam eder ay nasıl almaz
âlemler dolanır üstüne kalmaz
hangi kara gece şafağı bulmaz
bir karış toprağı günsüz bırakmaz
19*05*2016*AnkaraAkşamları

Adnan Çatalbaş
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Kardelenler açınca

Kardelenler acınca

Üç ak yaprak
Üç ak melek gibi
Görsen cennet feneri
Yemyeşil gövdesi
Umutsuzluğa inat sanki
Kara soğuğa isyan vakti
Onlar umut  çiçekleri
Umudun elçileri
Yakar kör gözleri
Özgürlük habercisi
Baharın müjdecisi
Evrenin en asi çiçeği
Gördün mü kardelenleri
Üç fidan gibi her biri
Kardelen çiçekleri
........
15/02/2013  Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Kor Yüreğim

Kor yüreğim yangınlarda bilmezsin
Ateşlerde yanar biter görmezsin
Hasretinle volkan bağrım yanarken
Yar gönlümde duman duman tütersin

Yazmış mevlam kaderimde sen varsın
Hasretteki buram buram sevdamsın
Sönmesede vuslatlarım yanarken
Sen gönlümde duman duman tütensin

Adnan Çatalbaş
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Mavi Olsun

Oy gülüm baharım
Fosforlu gök kuşaklarına
Kurardık  salıncaklarımızı
Yıldız toplardık  kara gecemize
Mavi çalardık ya hani her gidiş gelişimizde
Nasılda sürerdik göğe benzesin diye yere
Dalardıkya daha mavi olsün diye
Ak denizin en derinine ölümüne
Oy benim gülüm dalım baharım nasıl nasıl
Söylesene nasıl hangi yıldızı
Göğümü denizimi
Hangi maviyi örteceğiz
Hayallerimizin üstüne

Adnan Çatalbaş
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Mavi Sevdam Sen Yoksan Ben Yokum

Dalmışım mavi bakışlarının
Lacivert koylarına
Yosunlaşmış sevdama bakmaktayım
Gelgitlerinde savrulurken
Bir içeri bir dışarı
Deniz yıldızı atarım kıyılarına
Mavi bakışlarından
Vurgun yemiş sende mim
Sünger toplar
Dingin dalgalarında
Yem olurum uğruna martılara
Yakamoz olurum
Ay ışığında
Kulaçlar ım hep sana
Lacivert akşamlarımda
Olur da coşarsa dalgaların
Savurursa sensiz rüzgarların
İşte o an
Okyanusa olur kulaçlar ım
Mavi sevdam
Sen yoksan
Ben yokum.

.

Adnan Çatalbaş
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Mehmedim

dün gece düşüme girdi mehmedim
anamı özledim be abi diyordu
nasıl anam babam iyimi
kız kardeşim nasıl
arayamıyorum bir türlü
selam söyle ne olur
ben nöbetindeyim vatanın
idare etsinler yakında döneceğim
ulaşamıyorum bir türlü
ılık bir rüzgar esiyor be abi
kanatlanıp uçacağım sanki
seviyorum hepinizi  kucaklıyorum
vatan sağ olsun be a..
abi diyemedi mehmedim
vatan diyordu son cümlesinde
anasının kınalı kuzusu
yaşlı babasının tek oğlu
zeynebin abisi
vatan diyordu
vatan

Adnan Çatalbaş
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Müzeyyen

Seni sevmek ibadeti gönlümmün
Sen en güzel üç günüsün ömrümün
Bu dünyadan ahirete köprünün
Varanısın vardıranı müzeyyen

Bir gülüşde ateş yakan bağrıma
Sanki baştan sona benim bu dünya
Ne üç günlük sevdasın sen ne rüya
Yazanı sen yazdıranı müzeyyen
.....
.....
17/04/2017/Ankara Akşamları

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nere Gidersin

menzili unutup ufkuna dalıp
salınıp sağa sola nere gidersin
geceden sıyrılıp şafağa kanıp
gün sanıp geceyi nere gidersin

sevdasız gönülde aşk dikiş tutmaz
içimde deprem var dur derim durmaz
anladım senin bu hırsın durulmaz
dur yeter civanım nere gidersin

hep seni dinledim hep sana kandım
yalanmış bildiğin çok geç anladım
ne hedefe gittim ne menzile vardım
amaçsız gayesiz nere gidersin

bu şehrin yer göğü bu şehrin benim
cihan sizin olsun bu şehir benim
zincire vursanız cansız bedenim
ruhum hesap sorar nere gidersin

tutulsa köprüler yollar zapt olsa
umuda çarpan hala bir yürek varsa
zalime kul olup yaşamaktansa
dur ölüm treni nere gidersin.
23/05/2017/Ankara Akşamları

Adnan Çatalbaş
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O Kara Gece

Gün geceye çalar gece karanlık
Emeller hayınsı kahpe yandaşlık
Riyakar emir almış işte savaştık
İblisindi gece gün Türkün artık

Deseler inanmam gördü gözlerim
Ölüm kol geziyor bitti sözlerim
Nankör başı ceker kanar yüreğim
Mehmadim yaralı şehit Ömerim
Ezanlar semada tüm şehitlerim
Zerre korkusu yok aziz milletim

Al bayrak şafağa gözünü dikti
Rabbimin yardımı hamd olsun yetti
Türke esareti kim meyil biçti
Işık şaçar şehitlerin gözleri
Kim demiş uyur işte Türk milleti

O kara gecenin Türk şehitleri

Kemalin mehmedin ölmez Ömerin
Al bayrak kabridir tüm şehitlerin
Rabbine kavuşan tüm yüreklerin
Al bayrağında sen hep  gönderdesin

Gafiller zapt olmuş hesap veriyor
Eğilmez Türkün başı alem biliyor
Cemalin semada dünya izliyor
Ecdadım rahat uyu Türk diriliyor

Şehit oğlu şehit sen rahat uyu
Emin ol gördüğün hep kahpe soyu
Hayinler zapt etse yaşlıyı toyu
İblisi gömerdi en derin kuyu
Dar gelir makberin biliriz bunu
İnlerinden alınır son itin soyu
Makberin kalbimiz sen rahat uyu.
.....
15TEMMUZ2016/ŞEHİTLERİNE
Ankara/Akşamları
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O Vakit

Ve gece asmaya başladı
Yarasa kanatlarını
Zifiri mağaraların sarkıtlarına
Ta ki şafaktan gün batımına.
*
Bilemedim;
Sen hangi bombardıman dansın
Yada hangi katli fermandan
Veya hangi şehri kargaşadan
Anlata bilir mi gözlerin,
Hangi kaldırımların yasından.
**
Korkma şafak zamanı küçüğüm
Güneşin alacası dağladı
Bir bir eritti top namlularını
Kara vicdanlar inlerine kaçarken.
***
Şimdi harman vakti
Sap samandan ayrılır
Sözcükler bir bir susar
Tetik parmakları konuşur.
****
Gerek yok artık mucizeye
Taşı kesmez  ademin bıçağı
Ne bir adam gelir koşarak
Ne deniz ayrılır nede ay yarılır
Ne de çabuk geldi,  beklemediğin o vakit...
.....
.....                       29/04/2014/Adnan Çatalbaş
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Olur ya sende bir gün

Olur ya sende bir gün
uzun bir yola çıkmaya kalkarsın
öylesine sıradan uzunca bir yola

Hazırlıkların tamdır eksiksiz
ne unutabilirsin ki neyi
her şey tastamam
gidip döneceksin işte

Yüreğinde koca bir sızı
bir adım dahi atamadan
bu neyin dönüşü gerisin geri
bu neyin bakması dır ardı ardına...
08/01/2016/Adnan/Çatalbaş/ANKARA/AKŞAMLARI/
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Onuru Şerefi Pula Satmışlar

Düşünüp dururum tarifi yoktur
Cümle si şaşırmış fiili çoktur
Aptallık cahillik hedefsiz oktur
Güneşi gösterip ayı vurmuşlar

Sevdadan ben geçtim doğmamış beşer
Bu kara günlerden size ne düşer
Nice serden geçmiş siz çözün ne der
Bir deli muradına nasıl kanmışlar

Başa gelip dert bağrını yakmadan
Bağdat ı görür de ders almaz şamdan
Yedi düvel yıkmaz bir hançer dosttan
Düşman diye diye dosta vurmuşlar

Her malın pahası ederi vardır
Namusun şerefin ikbali candır
Vatanın haracı mezat ı nar dır
Kim bilir sonunu nasıl yazmışlar

Semalar duyursun bu gönül sesi
Yazdıran yüreğin haktır nefesi
Öyle beyler gördüm giymiş te fesi
Onuru şerefi pula satmışlar

Adnan Çatalbaş
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Radyom hüzünle ağlıyor

Kanı donmuşta akmıyor
Ölmüş de sanki bu şehir
Nefes bile alınmıyor
Işıklar sanki bir sihir

Kapım yok ki çalınmıyor
Hatır soranım zor gelir
Yıldızlar sana iniyor
Seher bana kor gelir

Radyom hüzünle ağlıyor
Haber değil destan verir
Yalnızlık bana düşüyor
Dargın sanki koca şehir

Ayrılık bana düşüyor
Kavuşmak kime denk gelir
Yalnız yüreğim üşüyor
Bu yanmaya de ne denir

Adnan Çatalbaş
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Renklerin Kardeşliği

Onuncu yıl senfonisinde görülmüş son kez
Renklerin kardeşliği
Aklı evveller hasetlen ip fesat lanmış hemen
Al bir yana beyaz öbür
Kara gülmüş sinsice
Öyle buyurmuş renklere
Bu ne alaca belece
Olur mu böyle
Yeşil sağa kırmızı sola
Mavi havada derin denizde kala
Atlamış renkler balıklama
Bir daha birleşmezcesine
Ha işte böyle
Fesat gülmüş sinsice
Her renk özünde güzel
Kendini bilmezlere
Akın karaya çalması ondan
Karanın ak sanması kendini
Bu günlerde
Ah bir
Horon tepene
Ritm atsa zılgıt
Bağlama eşliğinde
O an inan ki
Dikmen  yaylasına yağmur düşer
Güneş eşliğinde
Öyle bir gök kuşağı çıkar ki
Haset fesat toz olur
Renklerin kardeşliğin de...

Adnan Çatalbaş
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Sar ruhunu sar ruhuma gel biraz

Yoruyorsun kendini de beni de
Derde dert ekleme canım dur biraz
Yemin ettik iki cihan el ele
Bu dünyayı yaşayalım gel biraz.

Kaçıyorsun kendinden de benden de
Büyük aşklar kolay olmaz dur biraz
İkimiz de Mevla'dan bir bedene
Sar ruhunu sar ruhuma gel biraz.

10-07-2016
Adnan Çatalbaş
Ankara Akşamları

Adnan Çatalbaş
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Selam Söyle Oğluma

İnzivaya çekildim artık ben
Bu seni son görüşüm,
Artık gelme
Ben Mahşer in deyim
Kumpasçılar ve
Zulüm karları ile
Soran dostlara böyle dersin
Selam söyle bir tek oğluma
On sekizine geldiğinde.
Daha önce söyleme
Bırak öldü bilsin
Doğduğunda yoktum ki...
Baba demiş, bana ne
Artık sende gelme
Ben mahşerimdeyim önce kendimle
Sonra bir bir dizeceğim önüme
Baştan başlayacağım,bir daha
Sözüm söz...
Yeminim yemin olsun...
Ben ölmeden öldürüldü isem
.........
Ve suçsuzsam üstüne
Ve bu tek teselli ise
Nasıl dizmem
Tepeden tırnağa, bu benim mahşer im
Mazeret yok kem küm bitmiş
Kurşun kalemin hesap verdiği gün gelmiş
Ne mutlu  o güne
Göreceğim
Ak kimin kara kimin yüzü
İtiraflar başladığında
Kaçış yok bilirler onlar benden ala
Tuzak kuranın tuzağı başına yıkıldığın da.
28/05/2012/ANKARA/Adnan Çatalbaş
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Sen beni sakın sevme emi

Ben geceyi Seveyim semazeni
Sen gündüzleri sev gece edeni
Benim umudum olsun ufkun rengi
Sen bulanık gören o renkleri
Sen beni sakın sevme emi

Ben yari Seveyim ela gözlerini
Sen yari bile haram görenleri
Ben bülbülü Seveyim neşesini
Sen kargayı bülbül edenleri
Sen beni sakın sevme emi

Ben zemheride Seveyim üşümeyi
Sen baharı bile zemheri edenleri
Ben el ele tutuşarak Seveyim evreni
Sen o koca evreni dar edenleri
Sen beni sakın sevme emi

Adnan Çatalbaş
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Sen Beni Sakın Sevme Emi

Ben geceyi Seveyim semazeni
Sen gündüzleri sev gece edeni
Benim umudum olsun ufkun rengi
Sen bulanık gören o renkleri
Sen beni sakın sevme emi

Ben yari Seveyim ela gözlerini
Sen yari bile yarım görenleri
Ben bülbülü Seveyim neşesini
Sen kargayı bülbül edenleri
Sen beni sakın sevme emi

Ben zemheride Seveyim üşümeyi
Sen baharı bile zemheri edenleri
Ben el ele tutuşarak Seveyim evreni
Sen o koca evreni dar edenleri
Sen beni sakın sevme emi.

Adnan Çatalbaş
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Sen Git

Benim denizlerim dalgalı sen git
Ardına bakıp  rüzgarıma kapılma
Benim yüreğimin  ateşi sönmez
Benim yangınım kül eder adamı
Açık denizlerde gezer hayalim
Dipsiz kuyulardan  çıkamaz
Anlasan dünyalar yıkılır başına
Deşme ne olur derdimi aman ha
Ben dermansız ağıdı  ozanın
Kanatsız kuşlar tırmalar  beynimi
Çorum kanatır Maraş dondurur
Sivas yakar kül eder canımı
Sen benim dert ortağım  olamazsın
Ben özgürlük otağı mülteci yüreklerin
Sessiz kabriyim faili meçhullerin
Kah Kocaali kah Bosna Filistin
Irak sanma Şama aldanma
Bin musibet deşer iken kıyılarımı
Birde sen tuz basma ne olur
Ben yaralı kuşuyum evrenin.....

Adnan Çatalbaş
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Sen koydun son noktayı

Yaşadım sanıyorsun
Boşa geçmiş yılları
Unutup saymıyorsun
Eskimiş yarınları

Bir asır ömrün olsa
Geçtikten sonra boşa
Bin yıl ağlasan bile
Boşuna sevda yoksa

Soramadım yıllara
Dökülen yaprakları
Sevdanın ustasına
Gözümdeki yaşları

Ne hüzne yaprakları
Ne suçlarım rüzgarı
Bu benim kaderimse
Sen koydun son noktayı

Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Sen Olmadan

Muhtemelen hüznünde yanardım
Üzerimde dolaşan  kor ateşlerin
Zindanıma doğan ey güneşim
En narin ve en nazlı tek çiçeğim
Yüreğine kul köle bir mülteciyim
Yangında ki yüreğe can verenim
Ezelden ebede kadar sen benim
Nasıl sız niçinsiz bir tek Sevdiğim.

Adnan Çatalbaş
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Sen Sen sen

Anmadan adını geçmesin günüm
Duamsın hasretle gönül sürgünüm
Gönlümün tahtına sensin bir gülüm
Duam sen hasretim sen her şeyim sen

Gökyüzü senle güzel yeryüzü senle
Sana çıkar tüm yollar gelse üstüme
Senle başlayıp biter yalnız sende
Duamsın hasretimsin herşeyimsin

Gözlerim sen bedenin  sen ruhum sen
Arama hiç boşuna bendesin sen
Değil sensiz bir güne  değil zerreye
Ezelim sen ebedim sen zahirim sen
Ankara Akşamları

Adnan Çatalbaş
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Sen Varsınya

Nasıl yürek varmış sende
Gömdün her şeyi maziye
Dönüp bakmadan geriye
Bir kez bakmadan geriye

Rahat edersin inşallah
Kırgın değil kimse vallah
Hep diyordun iman Allah
Bekle bizi de eyvallah

Bir gün bende öleceğim
Huzuruna geleceğim
Söyle ne isteğin dersen
Sen varsınya diyeceğim

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen ve Ben

Alemler dalmışken sensiz uykuya
Ben sende savrulur sende dönerim
Ummanlar çekerken arzı sorguya
Ben sende kavrulur sende yanarım

Bin sema bir güneşe köleyken
Ben dün kara bugün daha alayım
Bin yıldız yanıp yanıp sönerken
Ben ezele aptal  ebede budalayım

Evrilip kıvrılan ummana daldım
Tutacak konacak dal bulamadım
Hem yeri hem göğü ben sahi sandım
Dalacak hülyalara yol bulamadım
                            Adnan Çatalbaş

Dost  yüreklere teşekkürlerimle

Ezelde Ebed,de ara kendini.
Bir Kamil mürşide ver, sen elini
Bulur sana layık olan yerini.
Daldırır ummana deryaya seni.....Mahmut Ünsal

Adnan Çatalbaş
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Seni Anlatmak Seni

Sözcüklerin dili yok
Anlatamaz derdimi
Kelimeler anlamsız
Tarif edemez seni

Kalem desen çaresiz
Aşkın olmaz defteri
Yürek olur kör sağır
Hem deli hem serseri

Seni solumak seni
Ruhumun tesellisi
Budur aşkın gerçeği
Her nefesim der seni
05/04/2016
ANKARA AKŞAMLARI

Adnan Çatalbaş
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Seni ben sensizde senle yaşarım

Sendin sarıp sarıp kucakladığım
Bilsinler bu benim alışkanlığım
Seni ben sensizde senle yaşarım
Bu gönlüme bir bir nakışladığım

Varsın olsun bana delin desinler
Payem adın bende böyle bilsinler
Seni ben sensizde senle yaşarım
Sensizlik de bile sana koşarım

Bazen dalga dalga sahile vuran
En ıssız anım da karşımda duran
Seni ben sensizde senle yaşarım
Gecem sin yıldız seher im sin doğan

Sanma ki yalnızım ayrıyım senden
Her iç çekiş imde of u ma gelen
Seni ben sensizde senle yaşarım
Benim ben seni sensiz ce seven.

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senin Bu Ettiğin Yokmu Sineme

Senin Bu Ettiğin Yok Mu Sineme

Cigaramı tabakadan sararım
Hem yakar, hem yarama basarım
Senin bu ettiğin yok mu sineme
Bir ateşte bir yaramda yanarım

Bu yarayı,toprak alsa söndürmez
Ne cigara, ne de bir mey dindirmez
Senin bu ettiğin yok mu sineme
İki cihan bir olsa da tükenmez

Sanma ki yanıyor bendeki bu can
Yanan sen olmasan umrumda mı kan
Senin bu ettiğin yok mu sineme
Feyz al gönül, feyz al güneşten aydan
.....
Ankara Akşamları/25/01/2017/ANKARA

Adnan Çatalbaş
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Senin yatsın gelmez...

Bu dünyada tek geçerim usta
Yorulmayın bulamazsınız boşa boşa
Tarihin en tozlu sayfalarını açsanız da
Vede eski yeni karıştırıp baksan da
Ayak üstü bin takla numara
Vede daha acısı hayransa  cambaza
Ateş böceği misali koşuluyorsa
Aman yarabbim  bu nasıl bir  zaman ki
Göçebe değil ki konak zamanı desem
Milenyum çarpması mı yoksa
Oysa bir  tıkla ne var ne yok önünde
Aptal  der durur inanmak isteyene
Yok yok bir türlü çözemiyorum
Öyle ya çıraklıktan yetişir kalfa
Bakalım ne çıkacak açılınca
Ahalice meraklıyız ya fala
Ya maval okutacak Nasrettin hocaya
Yada razı gelecek ahali hakkına
Tuz kokup bal acıdıktan sonra
Senin yatsın çok zor gelir be usta

Adnan Çatalbaş
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Seninle

Bir şiir yazalım bu dünyadan Öteye
Mor dağları olsun hem de Menekşe
El edelim ufka batmaz güneşe
Sözümüz bir özümüz bir seninle

Unutmak gerekir yağ ile balı
Varsın sizin olsun atlasdan halı
Bir sevdayı unutma bir yaradanı
Ömrümüz bir gönlümüz bir seninle

Bu dünyada sevdalılar misafir
Biri üç gün biri beş gün bi mağfir
Kimi mala kimi hakka cevahir
Andımız bir Akdimiz bir seninle

Korkmadan yaz kara kalem elinde
Yalan dolan olmadıkça dilinde
Her yetimin hakkı cennet ilinde
Yolumuz bir yurdumuz bir seninle

İnsanları mezheplere bölenler
Bölüp bölüp birbirine sövenler
Hak ile aldatıp kıs kıs gülenler
Adem ile Havva yız biz seninle
.....
13/02/2016/ANKARA/AKŞAMLARI/Adnan Çatalbaş
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Siyah beyaz birde maviyi

Seni görmedim mi sanıyorsun
dokunmadım mı ellerimle
kapkara geceleri çekip çekip içime
ışığına açmadım mı gözlerimi
yapayalnız kalmadım mı sanıyorsun
onca kalabalıklar da sana sığınmadım mı
bir ağaç bir bulut bir orman
ufkunda gezinir iken yüreğim
göç eden kuşların kanatlarında
yağmur olup yağma dın mı üzerime
sonbaharda düşen yapraklarımı
kara soğuk buz gibi kara inat
sarı sapsarı kardelene çevirmedin mi
peygamber çiçeği değil miydi
yalnız yapayalnız lığımın feneri
zincirlerimi senin için kırmadım mı
senin için terk etmedim mi benliğimi
kimin olursa olsun terk ediyorum her şeyi
nem var nem yok sizin olsun alın bütün renkleri
yeter ki bana bırakın siyah beyaz birde masmavi düşlerimi.....!
08/01/2016/Adnan/Çatalbaş/ANKARA/AKŞAMLARI

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Siz yinede hoşçakal demeyi ihmal etmeyin,sevdiğinize

nice şehitler yatar bilmediğimiz meçhullerde
kimi hoşçakal bile dememiş son kez sevdiğine
........hesabı tutmamış doksanbin meçhulümüz nerde
vurulan yakılan kaybolan yiğitler hanği meçhullerde
bazen bir şer bin belayı defeder,bilmesek te
kabulüm hoş gelmiş sefa gelmiş rabbimdense
başım gözüm üstüne de
kaldırımın yarılıp yutması deli eder adamı
kural kanun tanımaz kurulmuş deli mayınlar ÇILDIRTIR
neyin kavgası bu biri bitip biri başlayan
dün kardeş kavgasıydı anaları ağlatan
bu gün yine yeniden şehitleri vurduran
ateşten gömleği her gün ana babasına taşıtan
ne kadar ince ince hesap yapsanızda
bir olup BARIŞMADIKÇA
son cahil birey OLUP
hak yoluna VARMADIKÇA
NAFİLE
siz yinede hoşçakal demeyi ihmal etmeyin,sevdiğinize
kimbilir hanği deli mayın düşecek kaderimize
çukurmu terörmü kalleşçe
hazırlıksızlarımızdakilerden.

                                                      Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş
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Songül Yakut Efe

Sulu sepken bu Mayıs ağlıyormu ne
Bahardın sen unuttunmu,yaz nerde
Bu ne veda şuheda bu hangi çile
Nedir bu göğündeki pus, küs kime

Çok yaralı yer gök aylar seneler
Vuslata durmuş onca yaralı kalpler
Yaz baharı bekler hep nemli gözler
Var git Mayıs yoluna Haziran bekler

Maviye kara çalma gel yeter göğüm
Doğsun gayrı şu güneş çözülsün düğüm
Ya şehitlik ya gazi ey vatan özün
Ay doğan gözün aydın vatan son sözün

Kahraman vatan diyor şehadet ile
Mayıslar haziranlar temmuza gebe
Akıl bali olmazsa bitmez bu çile
Onca hain kefere, Songül Yakut Efe.

Adnan Çatalbaş
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Sözün Özü

Aleme bakıyorum gerçekten kaçılıyor
Yanlışı gerçek sanıp yalana tapılıyor.
***
Toprağın dili olsa özüm şaşırmış derdi
Bu çağda bu yanılgı akıl nerede derdi?
***
Büyük olan yaradan ademe paye verme
Kendini alim sanır cahili fazla övme.
***
Her ölümlü semaya zerrece çentik açar
Kötü ruhlar delsede iyi ruhlar tıkar.
***
Bu dünya cennet olur cennet ve lâkin
Kim cennetlik  cehennem huzurunda hakkın.
***
Zafer kazananın en kutlu payesidir
Kaybeden kutluyorsa zafer değil zul dür
***
Güzel yurdum Türkiyem sen hep özgür kal
Ne kardeşliğini unut nede boş sözlere kan
***
Fırsatı yol edinen nifahlara kol gerer
Rüşveti himmet sayıp şeytana secde eder.
***

Adnan Çatalbaş
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Sultan gazapları

Bizim oranın değil bu çığlık
Bilirdim gök ne der yer ne
Bizim elden değil bu ateş
Bu alamet siz yangın da ne
Açıktı  Habibin kapısı hep açık
Makbul süz varıp dayanmasa.
*
Kahrolası matemler
Kifayetsiz yanaşmalık kimin?
Nedir bu sultan gazapları
Fütursuz yancılık kimin?
Kim bu Kabil'e el veren?
Kimin haddine böyle ölmek kimin?
**
Gurur mu belledin yoksa?
Haydutluk haramilik hak mı?
Nerede Ömer hani Osman?
Neden o zaman söyle?
Kardeş kardeşe düşman.
***
Bak hele komşuna
Acı gözyaşı kan
Görmüyor mu gözlerin?
Duymuyor mu kulağın?
Sala sız  mezarsız onca can.
****
Çiçek ekmek var iken tarlaya tohum
Bu neyin kini nefreti bu nasıl oyun
Habibim hangi söyleminde nifak demiş sorun
Nedir öyle ise bu haset fesat kirli oyun hele bi sorun,?

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şimal im yıldızım güneşim ayım

Şimal im yıldızım güneşim ayım
Yolumu kaybettim sensiz zordayım
Geceyim gündüzden beter karanlık
Yine dalgalandım halim sormayın

Kaderim talihim ilk alın yazım
Yürekde çarpanım ilk ve son aşkım
Ya al bu canımı yada ver artık
Savruldum bak sensiz nefessiz kaldım

Bu yürek çarptıkça senden vazgeçmez
Dünya gözümde yok sensiz çekilmez
Bir sana boynum bükük bir Allah'a
Son nefes gelse de inan fark etmez.
            11/05/20015/Adnan Çatalbaş
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Şu koca dünyaya bendeki seni  Biz edipte sığdıramadım

Başım öne eğik bakamıyorum
Verdiğim sözü tutamıyorum
Değil senden
Kendimden bile kaçamıyorum

Bir seni gören gözlerimi
Bir sana çarpan yüreğimi
Unuttum başka her şeyi
Yalnız bendeki senleri
Mıhladığım yüreğimi
Şu koca dünyaya
Sığdıramadım

Değil feleği
Kendimi bile kandıramadım
Şu koca dünyaya bendeki seni
Biz edipte sığdıramadım
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Şükrü.?

harfler mutasyona uğradı da
kelimeler ondan mı ok gibi,
cümleler bomba gibi patlıyor şükrü?

rant gözlerini kör etmiş
dağları yıkıyorlar
dünyanın balansı bozuldu
ha bire  savruluyor
çam mı kaldı yaslanacak şükrü.?

ne meyvesi yediler yaprakları
ne dal kaldı kırılmadık ne gövde
kökleri kemiriyorlar yıkıldı yıkılacak
bırak şimdi kelebeği tırtılı üçgeni yamuğu
bizim başka ağacımız yok şükrü.?

.....
Adnan Çatalbaş

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tamamdır o zaman

Olur ya sende bir gün
Kaldırıma uzanmış eli böğründe
küçük çocuğun bakışlarrında kaybolur
koca bir ihtiyarın elleri arasına sıkıştırdığı başı olur
yada yalnız yapayalnız çorak bir toprak gibi
çatlamış alnından geçersen  bir ninenin tamamdır o zaman.
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Temmuza kar yağar...

Şu gönlümü aldım gittim binlere
Bin ömrü de taşa çaldım çöllere
Öldüm öldüm bin dirildim amma
Zemzem olup eremedim kufe ye

Cahil imiş diyor, şimdi okumuş
Okumuşun kerbela sı ne zormuş
Kim muhacir kim ensar belli amma
Hicret makam Mekke tahta kul olmuş

Bir ömrü sil baştan yıllara bölsen
Sevdayı unutup aşk nedir dersen
Haziran ayazı dondurmaz amma
Temmuza kar yağar ufku görmezsen
.....
.....
Ankara Akşamları
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Toprağın Sesi

Toprak mısın meyve veren ağaç mı oldun?
Ekin ekip buğday biçip karnın mı doyurdun?
Yağmur haktan rüzgar haktan sen ki ne oldun?
Her dağın her denizin şafağı besbelli
İki kelam ettim sanıp alim mi oldun?

Vermez iken bir selamı hürmet beklesin
Haset edip kelam sanıp gıybet edersin
Ağlamayı hüner sanıp gülmek beklersin
Varamadan bir yetimin Firdevs gönlüne
Zekat sandın verdiğini cennet beklersin

Ahkam kesip taht başında Ömer olunmaz
Haya Osman da kaldı lafta bulunmaz
Yalanla bina mı olur sanma yıkılmaz
Nice şah padişahlar bekler iken huzurda
Rahmandan gelen imana karışan onmaz

Şu koca dünyaya mı sığmadım kaldın?
Gideni mi daha çok geleni mi saydın?
Bakilik rahmandayken kalırım mı sandın?
Boşadır onca mal mülk taşıyamazsın
Peygamberler bekler iken sen neye kandın?
                                             Adnan Çatalbaş
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Tövbeler tövbesi...

Tövbeler tövbesi...

Sen affet yarabbi ben bilemedim
Gün verdin üst üste fark edemedim
Uzattığın ele el veremedim
Tövbeler tövbesi kibre mi geldim

Ne aç kaldım ne de açık, mekansız
Unutup halini onca dermansız
Düştüm de peşine gafil fermansız
Tövbeler tövbesi gaflete geldim

Kabahatim çoktur özrümden gayri
Yalancının kendine yoktur hayrı
Affına sığındım sen bilin gayrı
Tövbeler tövbesi affına geldim

Kul olup makama tahta pervane
Üç günlük beyliğe kanıp piyade
Ne makam bakidir ne taht ziyade
Yakılan canlarda yanmaya geldim

Dönersem yol yakın harap olmadan
Gün bu gün yarın geceye varmadan
Kimin kaç gün ömrü vardır sormadan
Tövbeler tövbesi sabrına geldim.
.....
.....
.....
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Türkiyem

Yeniden yazılacak memleket türküleri
Durduramaz karanlık kabaran gönülleri

Neylerim para pulu dava kutsal vatan bir
Aşk olsun can verene öldü bilme diridir

Tarih elbet yazacak kim kahraman kim hain
Güneş yine doğacak hainden olmaz kahin

Yeniden yazılıyor Çanakkale Sakarya
Uğruna can verilmez mi bozma değil kurmaya

Su akar yolun bulur tüm pislikler savrulur
Rabbım iman verdikçe tüm oyunlar bozulur

Bu nasıl bir imtihan çırpındıkça batıran
Mevlam verme kimseye altın içinde katran

Varsın olmasın param yeter bana din iman
Hak hukuk bilmeyene tatlı gelse de haram

Ne garipsin ey dünya aldanan çok cilve ne
Makam mevki uğruna veda eden cennete

Elbette ortağıyız vatan bayrak kuranın
Türküsü olacağız hakkı bilen ozanın

Rabbım bilir kulunu yokuşları düz eder
Şaşıranı yolunda hem rezil rüsva eder

Bugünler anılacak tarih unutmaz yazar
Hakkın da bir hesabı var her oyunu bozar

Türk ten olmaz kul köle atadan miras bize
Biz güneşe meylettik gece benzemez güne

Her köşesi cennettir güzel yurdum Türkiyem
Ne paraya ne pula dünyalara değişmem
                                25/03/2014/Adnan Çatalbaş
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Unutulan Ankara Akşamları

Unutulur unutulmaz zannettikleri miz
Bu unutulmaz diyenlerin koca bir yalanı
Neleri unutmadı ki bir dönebilse  geri
Unutulanlar da bulacak görmeyen gözlerini
Eski bir şarkıda çok acıyan yüreğini
Zamansız gidişlerin toprak dan fışkıran ellerini

Mesela depremleri unuttuk selleri
Somada kefensiz yatan üç yüz bir madenciyi
Daha dün denizin yüzümüze çarptığı aylan bebeği
Saymıyorum istanbul ankara garı ve diğerleri
Unuttuklarımız unutacaklarımızın habercisi
Bu unutulmaz diyenlerin koca bir yalanı

Demokrasiyi unuttuk mesela hak hukuk adaleti
Liyakat damdan düşen torpillilerin çerezi
Onuru bende görmedim çoktandır erdemi şerefi
Siz yinede unutmayın sevdiğinize hoşçakal demeyi
Üç günlük de olsa bu dünyada sevmeyi
Bırakın unutanlar düşünsün unutturanlar insanlığı gömmeyi.
31/12/2015/Adnan Çatalbaş/ANKARA AKŞAMLARI
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Uyan Ey Halkım

Barış kardeşlik beraberlik için çalsın artık davullar
Bırakın artık silahı kini nefreti top oynasın çocuklar
Anaların göz yaşları dinsin artık yas tutmasın babalar
Bitmedimi çihan şavaşı çekin kanlı elinizi bire gafil şaşkınlar

Sızlamazmı kemikleri toprakta yatmazmı  koca koca aslanlar
Bir daha kalk ayağa uyan ey halkım bitsin kirli oyunlar

Etle kemik olmuş kaynamışken lazı kürdü çerkezi
Hangi kirli oyunla hangi oyuncu çözecekmiş herkesi
Çıksın meydanada  bir görelim  mertçe kimmiş neyin nesi
Yetmişbeş milyon hep bir olacak alacaksın dersini

Yeter sızlamasın artık kemikleri toprakta yatan aslanların
Ayağa kalktığında güreceğim boyunu kaçan şaşkınların
                                                        yirmiikiağustosikibinoniki
                                                                      adnan çatalbaş
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Uzattım Ellerimi

Uzattım ellerimi
Tutmasını bilmedin
Ne umut verdin bana
Ne de olmaz dedin
Yanmasam bilemezdim
Güneşin yaktığını
Seni görene kadar
Gözlerimin baktığını
Yosun tutar her yanım
Sen güneşim olmazsan
Bir dünya daha batar
İnan elini uzatmazsan
29/03/2016/AnkaraAkşamları
Adnan ÇATALBAŞ
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Vah Fırat da ki,  Dicle de ki kuzuma?

Çoktan gece düşmüş, şehrin üstüne
Ağla gözüm ağla, kimse görmesin
Şafağa nereden baksan, bin sene
Ört yıldızları, ört hele üstüne.

Sanadır  ayın cilvesi, hep sana
Gece senin, gündüz boşu boşuna
Bak şimalin, sana göz kırpışına
Yıldız düşer, her damla göz yaşına.

De gece aşığı, de hele derdin
Nedir bu güneşe, nedir bu  kinin
Yıldız koklayıp, ay içer nefesin
De hele de sen, söyle kimlerdensin.

Karamı dedin, şehirler kap kara?
Vicdan mı kurumuş, kalp mi fukara?
Puşt mu zapt eylemiş, güneşi zula?
Vah Fırat da ki,  Dicle de ki kuzuma?

Senin gecelerin inan, günden güzel
Yüreğin kanatlanmış sanki, cenneti süzer
Patlamış zulalar, ateşe gider
Senin bunca ahına,hüküm n/e/yler.
                                  Adnan Çatalbaş

DOST KALEMLERDEN

Sonunda ıssız geceleri olunca kara
Vicdanları ayyuka çıkmış da kapkara
Sevimsiz yüz yürekleri kara fukara
Puştlar zapt eylemiş güneşi de zula
Hiç aman vermiyorlar garip yoksula
Örterler üstünü vicdanları suçluysa.......Reyhan Altaş
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Vay Babam

Tutamadık sözünü
Dik dursak ta onurla
Bölündük birer birer
Parçalandık vay babam

Puşt olmuş köşeler
Tutulmuş birer birer
Kar uğruna meyveler
Kokmaz oldu vay babam

Haklı çıktım ne yazık
Başı çeker cahiller
Gitmesek de peşinden
Giden çoktur vay babam

Un değil adam öğütür
Kırık çarkın dişleri
Bolluk içinde yokluk
Görmüyorlar vay babam

Güneşe sırt dönülmez
Evin ocağın söner
Biz güneşe meylettik
Bu karanlık ne babam
Çözemedik vay babam
.....
.....

Adnan Çatalbaş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ve bir öğretmen okur belki

gökyüzüne indik ikimiz
kelebek etkisi gülücükler
ablasız çocuk hissi
seni seviyorum hayat
dua son kozumuz
mor menekşeler serpelim
vatan sevgisi üzerine
zeynep in yüreğinden
papatyalar güller gelsin
leylanın mecnununa
yurt sevgisi gibi hasret
insan sevgisi eksin diye

yer mavi gök mavi çalsın
anne sevgisi bir başka
tüm vatan ataturk
herkes istiklal anne
mehmet akif ersoy gibi

yaşama sevinci bir yurdun
sanki her gün doğum günü
dilekler renkler al al
gece şahit istanbul biliyor
baba umut sonbahar değil
beyaz sevismelerinde çocuklar
gökkuşağı altından vatan

özlediğin sevda meryem li
aşk deli bulut aşkın çobanı
deli zamanları gördün mü dost
gel yakup olalım kuyuya ışik
gün sayalım dinlediğimiz sessizliğe
ve bir name yazalım bu göğe
rüzgar alıp götürsün ankara türkiyeye
ve bir öğretmen okur belki
haliç gibi küçülmüş yüreğimize
okudukça bir su serper belki
Yakamozlar gibi yanan memleket yüreğimize.
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Yandık ha yandık

sigaranın dumanına
kadehlerin dermanı na
sevdaların fermanına
yandık ha yandık

yeşili var moru var
bülbülü var gülü var
türlü türlü huyu var
yandık ha yandık

sazımızla sözümüzle
kader denen yazımızla
oğlumuzla kızımızla
yandık ha yandık

baharı var yazı var
ayazı var kışı var
iki cihan taşı var
yandık ha yandık

dağ olup taş olsaydım
yarime kaş olsaydım
gül yüzüne yaş olsaydım
yandık ha yandık
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Yusuff.

Vallahi onun beşin hesabı çoktan geçti yusuf
Şerefi aramışın geçenlerde arama
Erdemi bende göremedim çoktandır yusuf
Onur dan aşağı kalacak değil ya
İzzet ile uzunca bir tatile çıkmışlar
Eminim yorgunlukları bitmez kolay kolay yusuf
Havada bozuyor ne tatili ise şu kar boran fırtınada
Gel haysiyetli bir çay içelim şadırvanlı külliye de
Fes başıma fes başına fesine kurban olduğum.
....
31/01/2015/Adnan Çatalbaş
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