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Acaba

Sabır sebat bitti,  takat güç bitti,
Bu hasretlik tükenmez mi,  bitmez mi?
Sevgilinin diyarına hicreti
Senelerce öteledik yetmez mi?

Yüz grama bin ton sevda gizleyen,
Mecnun gibi çölde yanıp sızlayan.
Kırk senede bir olsa da özleyen
Koşa koşa özlenene gitmez mi?

İşe  gidiyorken, eve varırken,
Gelene geçene selam verirken,
Parkta otururken, yolda yürürken
İki  insan birbirine çatmaz mı?

Tek kendi  mi  görüp izler kendini?
Görmeyecek mi bu gözler kendini?
Bunca sene nasıl gizler kendini,
İsmi cismi hiç gözüme batmaz mı?
            19/10/2014  /  5M5N

Osman Bulut
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Acı Bu Ölüm

Almasak da gidenlerden bir haber,
Belli ki her şeyden acı bu ölüm.
Kanlı göz yaşıyla dolsa da gözler,
Her dem başımızın tacı bu ölüm.

Rahmetiyle çevremizi kuşatan,
Şu evreni  altı günde döşeten,
Cümle canı yaratıp da yaşatan,
Rabbimin ayrı bir gücü bu ölüm.

Her doğan ölecek;  yok buna  çare,
Dünya denen handa dolaş bir süre.
Kutsal kitabımız  Kuran’a göre;
Yaratana tekrar rücu bu ölüm.

Kapısını çalana dek Azrail,
Ölüm varmış yokmuş farkında değil,
Gönlünü dünyaya kaptıran gafil,
Nerden  bilsin kimdir, neci bu ölüm?

Gezinirken sen salına, salına,
Hazan yeli değer o can gülüne,
Sırası geleni takar koluna,
Hiç dinlemez  hoca,  hacı bu ölüm.

Yolculuğu tükenince kanların,
Hoş bir şerbet tatmasıdır canların.
Ömür ağacını saran  günlerin,
Bilinmeyen en son ucu bu ölüm.
                Osman  BULUT   Iğdır-2003
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Açılım

Otuz yıl süren illetin,
Bir ilacı  olsun derim…
Yeter çektiği milletin
Acılar son bulsun derim..

Sağcı- solcu dendi önce,
Hepsi palavraydı bence.
Kıyıldı binlerce gence,
Akıl başa gelsin derim…

Alevi- Sünni ayrımı
Yüzlerce can almadı mı?
Başlamışken açılımı,
Bırak sazlar çalsın derim…

Derken laik- anti laik
Dönemine kadar geldik.
Yok mu bizden başka keklik,
Yad avcılar yolsun derim…

Nerde  Üçok, Aksoy, Uğur?
Katilleri Ufo mudur?
Şu cennet vatana huzur,
Dolsun artık dolsun derim…

Madımak’ı düşün hele
Tek değil, Başbağlar ile.
Akıllar versin el ele,
Derin zırhı delsin derim…

Dersen geçmişi kazıma,
Varamayız hiç çözüme.
Ne şair dönsün Nazım’a
Ne ozanlar yılsın derim…

Arif niye sazı assın,
Nurşani vatana küssün?
Yurdumda ne bülbül sussun,
Ne de güller solsun derim…

Doğular Kandilde gezer,
Yalçınlar methiye dizer,
Milletim bunlara nazar,
Kılsın artık kılsın derim..

Yoksa bir tuzak bir hile,
Dostça yaşar dost dost ile.
Köylü kentli her  aile,
Doya doya gülsün derim…

Can evine cam batmayan,
Yüreği küt küt atmayan,
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Bu duyguyu hiç tatmayan,
Acıyı ne bilsin derim…

Korkma güçlüdür Türkiye,
Yenilmez yüz serseriye.
Ancak barış diyen niye
Eline taş alsın derim?

Tek Bayrak, Tek Dil, Tek Devlet
Tek Milletiz ilelebet.
Bin yıl yaşasın muhabbet,
Nefret bu gün ölsün derim…

Nedir; şu bölünme? Ah? Vah?
Gücümüz var evvel Allah.
 Dün bölemedi nice  şah
Piyon nasıl bölsün derim?

Boş konuşur falan filan,
Kürt –Türk kardeş ettik ilan.
Engelleri aş küheylan
Toz geride kalsın derim…

Osman Bulut
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Adam Dediğin

Sağa sola yalpalayıp sallanmaz
Dağ gibi dik durur adam dediğin.
Dışı çıplak içi boş söz kullanmaz
Edep dersi verir adam dediğin.

Yüzü, gönlü soğuk olmaz kış gibi
Katı olmaz demir gibi taş gibi
Sanal olmaz hayal gibi düş gibi
Hakikati görür adam dediğin.

İlmi olmasa da gönlü derince
Zıvanadan çıkmaz söze girince
Kusurunu işitince görünce
Mum misali erir adam dediğin.

Tevazu içerir söze girişi,
Samimidir, saftır  tavrı duruşu
Yapmaz bir inatla çene yarışı
Sükuta baş vurur adam dediğin.

Osman Bulut
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Adamım

Eğreti dünyanın oynak  kulpuna,
Sarılırsak iyi olmaz adamım! ...
Mikropları bırakıp da sabuna,
Darılırsak iyi olmaz adamım! ...

Körük olmalısın aşkın közüne,
Bırak, yanan koşsun suyun gözüne.
Dost doğruyu söyler dostun sözüne,
Kırılırsak iyi olmaz adamım! ...

Çıkma yola; emir ile güdümle
Hiç uğraşma bitmez bu yol gıdımla,
Birkaç kulaç ile, üç- beş adımla
Yorulursak iyi olmaz adamım! ...

Yoktur aramızda bir düşman takım,
Her yerde dostluğu yaşatmak lazım.
Basit bir gol için sekiz on adım
Gerilirsek iyi olmaz adamım! ...

Garibe yoksula arkadaş olup,
Akmak varken gözlerinde yaş olup,
Namertlerin duvarına taş olup,
Örülürsek iyi olmaz adamım! ...

Yüreğini paslandıran kılıfta
Yiğitlik bahsinde kalır sınıfta.
Güçlü karşısında ölüp; Zayıfta
Dirilirsek iyi olmaz adamım! ...

Boş durmaz sağlam el, ayak sahibi
Harekettir uyuşuğun tabibi.
Coşmalıyız; bardaktaki su gibi
Durulursak iyi olmaz adamım! ...

Laf anlatmak zordur beyni körlere,
Pas pas olan belenmez mi kirlere?
Üç beş günlük makam için yerlere
Serilirsek iyi olmaz adamım! ...

Elbette zor değil çıkmak doruğa,
Karşı koymak zordur yele, soğuğa.
İçi diken dolu yaylı  koltuğa,
Kurulursak  iyi olmaz adamım! ...

Bir rota çizilmiş benî Ademe,
Bu yoldan ayrılan düşer mateme.
Hoşnutluk almadan Bakî aleme
Sürülürsek  iyi olmaz adamım! ...

Osman Bulut
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Adana

Sıcağında sevda pişirdim dört yıl,
Sonunda  acıyı tattım Adana…
Güç yetiremedi bu işe akıl,
Yüreğimi ırgat tuttum Adana…

Gönlü yalınkılıç sürdüm akına,
Açık hedef oldum rakip okuna.
Hayalleri doldurup bir çıkına,
Taşköprü’den suya attım Adana…

Sen hem beni, hem de  onu bilirsin,
Ne idi mesele,  konu bilirsin.
Kaybettiğim  her set sonu bilirsin,
Gelip yine sana çattım Adana…

Arşivinde dört senelik hatıram
Emin ol benzersiz  dramdır dram.
Sona erdi Çukurova maceram,
Yüreğimi çölde güttüm Adana…

Ev düşledim: Limon, turunç ağaçlı
Yetişti Azrail eli kırbaçlı.
Ne Haydarlı kaldı, ne de Yamaçlı
Çekip uzaklara gittim Adana…

Osman Bulut
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Adana 3

Hançerledin hayalimi düşümü,
Umudumu yakıp yıktın Adana.
İnadına zorlaştırdın işimi
Gerçekten vefasız çıktın Adana.

Gönül  varıp başka dala konmuyor,
Hiç kimseye arzu halin sunmuyor.
Görüyorsun senelerdir sönmüyor
Bağrımda bir ateş yaktın Adana.

Kader, kısmet okunmuyor ezberden
Kul olarak mahrumuz  bu hünerden.
Bu garibi siliverdin  defterden
Ellerin ağzına baktın Adana.

Osman Bulut
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Adana II

Uçmuş  gitmiş Kurttepe, Baraj Yolu
Karşıyakan geri kalmış Adana.
Can çekerken Yamaçlı, Anadolu
Balcalın hep diri kalmış Adana.

Türkülerin vardı pamuk üstüne,
Eski rağbet yok gibi o ürüne.
Tarlalarda o günlerden bu güne
Bol bol karpuz, darı kalmış Adana.

Topladın başına  cenubu,  şarkı,
Kucakladın; Kürd’ü, Arab’ı, Türk’ü.
Onlarca fabrika durdurmuş çarkı
Bossa’nın   boş yeri kalmış Adana.

“Eski Garaj”  dönüvermiş camiye
Sormuyor simsarlar nereye diye.
Değişmeyen bir PTT, Adliye
Bir de tren garı kalmış Adana.

Doldurmuş  her yanı  soğuk  betonlar,
Tek tük kalmış portakallar, limonlar.
Bulvarlarda yanar  renk renk   neonlar,
Yavuzlar’ın gri kalmış Adana.

Ne gezer son model Mazda, Toyota
Altmış  Model Chevrolet’ti   vasıta,
Haydarlı’da ne o Şeker Lokanta,
Ne yediğim kuru kalmış Adana.

Yaz günleri kurumazdı terimiz
Klima ne  bilmezdik hiç birimiz.
Kaşıdıkça kabarırdı derimiz
Ne sivri  ne arı kalmış  Adana.

Şimdi bana hem yabancı hem ırak
Yabana savrulup giden O yaprak.
Ne otobüs beklediğimiz durak,
Ne de öyle biri kalmış Adana.

Belli ki ders   almış   bazı zevattan.
Şaşırırdım vazgeçseydi inattan,
Aklımda tek o Fettan var o Fettan
Ne melek ne huri kalmış Adana.

Yanan bu ateşte az değil rolün
Uğraşma söndürmez barajın, gölün.
Unutuldu zannettiğim o gülün
Yüreğimde harı kalmış Adana.
                           31.01.2015   Adana

Osman Bulut
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Adı duyulmaz

Gönüller sultanı Yunus misali
Şiirler yazanın adı duyulmaz! ..
Kararır umudu, solar hayali
Çağdışı (!)   ozanın adı duyulmaz! ..

Gönül olmuş kıt’aların esiri
Bozamadım kafamdaki  on biri,
Devamlı katledip serbest şiiri,
Kuralı bozanın adı duyulmaz! ..

Duygu denizine derin dalarak
Kaynağın hasından ilham alarak,
Aranılan o inciyi bularak
Satıra dizenin adı duyulmaz

Bahçesiyiz; muhabbetin, saygının,
Bohçasıyız kalpten taşan duygunun..
Kavgaların, kuruntunun, kaygının
Üstünü çizenin adı duyulmaz! ..

Yola serdim; Islakları yaşları
Avladım kanatsız uçan kuşları.
Bazen ufak, bazen büyük taşları
Yığdığım müzenin adı duyulmaz! ..

Vasıta yok, yola çıktım ayakla
Tek tasta yoğurdum, karayı akla.
Kazma kürek değil, dişle tırnakla
Toprağı kazanın adı duyulmaz! ..

Cephesi değişir esen yellerin
Sedası duyulur küsen tellerin,
Yürek haykırırken susan dillerin
Sırrını çözenin adı duyulmaz! ..

İlahi kanundur; doğan gün batar,
Gelecek bir devir bu devri yutar.
Serbest yarışanlar gündemi tutar,
Kurallı yüzenin adı duyulmaz..

Bilinmez hikmeti çağdaş “gizlerin”
Kapanmış kapısı “ela gözlerin”
“Hak-i paye” sürülen o yüzlerin
“Ateş-i suzanın” adı duyulmaz..

Noksandır tahtası bizim eşiğin,
Adı malum, en hakiki aşığın.
Gönülden gözlere çarpan ışığın
Şavkını sezenin  adı duyulmaz.

Asırlardır  kurumadı bu dere,
Gören mi var? Batı’dadır pencere.
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“Kuşlar uçup gitmez doğduğu yere”
Feylozof Rıza’nın adı duyulmaz…

Ne gülün aşkıydı, ne de lalenin
Milletti sevdası İki Kale’nin.
Bir ömürlük Safahat’ın, Çile’nin
Batıyla nizanın adı duyulmaz…

Eliflerdi, Sunalardı  isimler,
Çizilmiyor ”selvi boylu” resimler.
Değişmiş havalar, eski mevsimler
O bad-ı hazanın adı duyulmaz…

Avuç avuç tohum saçtım çöllere
Bir umutla maya çaldım göllere.
Pir Sultan misali  “şirin dillere”
“Şekerler ezenin” adı duyulmaz.

Tükenir mi Köroğlu’su Bolu’nun?
Mümbittir toprağı Anadolu’nun.
Tozu olup “uzun ince yolunun”
Veysel’le gezenin adı duyulmaz…

Sevdim Hacı Bektaş kadar Ali’yi,
İzledim Nesimi gibi deliyi (!)
Eşref gibi sadrazamı, valiyi
Hicvedip üzenin adı duyulmaz…

Yüreğimi boşa sağdım diyerek,
Bu harmanı neden yığdım diyerek,
Yanlış bir zamanda doğdum diyerek,
Bahtına kızanın adı duyulmaz..

Helvamız karılır şekerle undan
İşim yok yağcıyla, yağsızdır bundan.
Yeter Osman,  bu derenin suyundan
İçip de sızanın adı duyulmaz…

Osman Bulut
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Ah Biz İnsanlar

İki kere iki kaçtır deseler,
Şeş deyip birliği sağlayamayız…
İmanın şartına üçtür deseler,
Beş deyip birliği sağlayamayız…

Mesafeliyizdir hep bir kesime,
O kesime mensup üç beş isime,
Çıra gibi yandığımız mevsime,
Kış deyip birliği sağlayamayız…

Hiç şaşırma uçar  elbette birey,
Müsaitse ortam, uygunsa yüzey.
Uyuyunca görülen en güzel şey,
Düş deyip birliği sağlayamayız…

Araştırmak zararlıdır sağlığa,
Saf saf bakma kavaktaki balığa.
Kanadı bulunan cümle varlığa
Kuş deyip birliği sağlayamayız…

İspat, mesnet gerekmez kaideye,
Ne demişsek cuk oturur gövdeye.
Başımızı ağrıtan her maddeye
Taş deyip birliği sağlayamayız…

Hiçbir işimize yaramaz artı,
Eksidir kazancın, kârın ilk şartı,
Yere gelmese de rakibin sırtı
Tuş deyip birliği sağlayamayız…

Ya başımız ağrır yahut dişimiz,
Üç adım atarsak çıkar hışımız.
Sıkıntımız olmasa da,  işimiz
Yaş deyip birliği sağlayamayız…

Balık desek suda yüzen ördeğe.
Muhalif bilirler bizi gerçeğe.
Bol yoğurtlu, sarımsaklı yemeğe,
Aş deyip birliği sağlayamayız…

Saramayız kimseyi makaraya,
Benzetirler o saat  maskaraya.
Sarı kırmızıya, beyaz karaya
Eş deyip birliği sağlayamayız…

Veda edip oyuncağa, beşiğe
Bebeklikten geçemeyiz gençliğe.
Kıllık yapıp; saça- sakal, kirpiğe
Kaş deyip birliği sağlayamayız…

Kabristanını gez; Bonn’un, Konya’nın
Halini gör; Saniye’nin, Sonya’nın.
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Her şeyini pay edip şu dünyanın
Boş deyip birliği sağlayamayız…
                                               2011

Osman Bulut
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Akıllan Artık

Delirdin  hayatın ilkbaharında,
Sonbahar yaklaştı akıllan artık.
Kalakaldın uçurum kenarında,
Zemin kaypaklaştı akıllan artık.

Bindiğin  hayaller, düşler uçağı
Gözlerin yüksekte  görmez alçağı.
Daha gelmedi mi  dinlenmek çağı?
Saçların aklaştı akıllan artık.

Geçen otuz beş mi, kırk sene mi ne,
Dünyandaki  yeri ne  önemi ne?
Aslım dedin gitti bak Kerem’ine
Senden uzaklaştı akıllan artık.

Osman Bulut
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Akıllanır

Bir damla tatlı su aksa pınardan,
Dudak akıllanır, dil akıllanır…
Hasta gövde iğne yerse damardan,
Budak akıllanır, dal akıllanır…

Gözler son uykuya yattıktan sonra
 Tövbe boştur ömür bittikten sonra.
Su başını alıp gittikten sonra,
Irmak akıllanır, göl akıllanır…

Dere yetmez deryalarda yüzene,
Sözü değil, sazı uydur düzene.
Tek ölçüyü kaçırmasın tezene,
Parmak akıllanır, tel akıllanır…

Ezel ebed mahkum beşer toprağa,
Her nerede olsa koşar toprağa.
Sevgi damla damla düşer toprağa,
Yaprak akıllanır, gül akıllanır…

Osman Bulut
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Al Bayrak Yeter

Al  Bayrağın huzur dolu gölgesi,
Yetmiş yedi milyon yurttaşa yeter.
Seksen bir iliyle,  yedi bölgesi,
Düşmesin tuzağa, telaşa  yeter.

Soy aynı,  boy aynı,  aynıdır  göbek.
Türk Dünyası   olsun  bir koca   öbek,
Türkmen, Uygur, Tatar, Azeri, Özbek
 Kıpçak, Kırgız,  Kazak soydaşa yeter.

Dışlamasın çoklar, kaçmasın azlar
Kardeşiz; Kürt, Zaza, Çerkezler, Lazlar.
Susmasın; zurnalar,  davullar,  sazlar
Bu bayrak   zeybeğe, dadaşa yeter.

Her kimliğe, her ferde,  her nüfusa
Antep’li Ökkeş’e,  Vanlı  Şeyhmus’a,
Trabzon’lu;  Fadime’ye, Yunus’a
İzmirli;  Deniz’e, Ulaş’a yeter.

Girerse çakallar bu güzel yurda,
İyi bir yem olur Aslana, Kurda.
Can Gümüşhane’ye, Şirin  Bayburt’a,
Mardin’e, Mersin’e, Maraş’a yeter.

Dağlıca’da konmuş en sarp kayaya,
Yıldızıyla  ışık saçar dünyaya.
Mevlana’nın memleketi Konya’ya,
Nevşehir’e  Hacı Bektaş’a yeter

Elazığ’da Gakkolar sıra sıra
Gölgesinde oynasın    “Çayda Çıra”.
Edirne’den,   Hakkari’ye, Iğdır’a
Bu  Bayrak bir  baştan bir  başa yeter.
                                        14/11/2015

Osman Bulut
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Aldırma Gönül

Dünya sade gül bahçesi değildir,
Atılan taşlara aldırma gönül.
Aklıyla övünen bil ki cahildir,
Kafası boşlara aldırma gönül.

Bir bak bir arada uçan kazlara,
Bir bak ayrı telden çalan sazlara.
Vicdanı körlere, aklı azlara
Yüreği şaşlara aldırma gönül.

İyilik edenler ecrini alır,
Kötülük eden de kötülük bulur.
Fazla can yakamaz ömrü az olur,
Yırtıcı kuşlara aldırma gönül.

Her yokuştan sonra elbet iniş var,
Diner bu fırtına, bu tipi, bu kar.
Elbet gelecektir, ebedi bahar,
Üç günlük kışlara aldırma gönül.

         Yk. Çarıkçı Köyü  6 Nisan 2004

Osman Bulut
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Allah

“Kün” emriyle gördüğün kainatı,
Yaratan biri var, haberin var mı?
Doğan ölür, bu düzenli hayatı,
Yürüten biri var,  haberin var mı?

İnandırmak zordur kalbi körleri,
Çevirir yeşile, ala kırları.
Yüce dağ başına yağan karları,
Eriten biri var,  haberin var mı?

Dört farklı mevsimle süsler yılları,
O zapt eder fırtınayı yelleri.
Yemyeşil dalları, renk renk gülleri
Kurutan biri var,  haberin var mı?

Yedi kat yer altı besler kuyunu,
Kullanırsın deresini, çayını
Zerre zerre alıp deniz suyunu
Arıtan biri var,  haberin var mı?

Derman kalmayınca elde ayakta,
Ruh bedenden ayrılır son durakta.
Aslı toprak olan cismi toprakta
Çürüten biri var,  haberin var mı?
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Allaha Havale Eyle

Sevgili Kardeşim, sen deli misin?
İşini Allah’a havale eyle!
Hakkın huzurundan kaçan İblis’in,
Eşini Allah’a havale eyle!

Makam sarhoş eder ise birini,
Burnu büyür, görmez olur ürünü.
İnsanların sağırını, körünü,
Şaşını Allah’a havale eyle!

Bunları baş sanma, ayaktır ayak,
Günde en az beş kez atmalı dayak.
Al bu odunların kurusunu yak,
Yaşını Allah’a havale eyle!

İçi dışı zehirle dolanların,
Yüzü elbet gülmez ah alanların.
Sinsi sinsi gezen o yılanların,
Başını Allah’a havale eyle!

Yaşamaya alış, bu tipler ile,
Kula kuvvet verir, çekilen çile.
Gelip girerlerse rüyana bile,
Düşünü Allah’a havale eyle!

Yular kırar arpa saman delisi,
Dirisinden faydalıdır ölüsü,
Üç gram havayla yaşar dolusu,
Boşunu Allah’a havale eyle!

Bir sağa bir sola sallar kıçını,
Hiç birisi kabul etmez suçunu.
Oyuver bu kabakların içini,
Dışını Allah’a havale eyle!

Altına saklanma artık fesinin,
Daha gür çıkması gerek sesinin.
Beş paralık insan müsveddesinin
Taşını Allah’a havale eyle!

Tahtını yıkmamış Rabbim kimlerin,
Elbet bahar gelir coşar çimlerin.
Sağlığını bozan bu mevsimlerin
Kışını Allah’a havale eyle!
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Allah'ım

Bencillikle katılaşan kalpleri
İman ateşiyle erit Allah'ım.
Rehber eyle bizlere Peygamberi
Her zaman Hak yolda yürüt Allah'ım.

Örmedik   araya etnik ağları,
Birlikte geçirdik onca çağları.
Kuşatmasın; bahçeleri, bağları
Ayrığın kökünü kurut Allah'ım

İnsanım diyerek kalkar yerinden
Beslenir her öğün; kandan, irinden.
Şiddet mikrobundan, terör kirinden
Dünyayı temizle, arıt Allah'ım.

Ahmaklık dünyada en büyük maraz.
Müslüman’a akıl, fikir ver biraz.
Batı aynı Batı; kör,sağır ahraz
Doğu hep ateşle barut Allah'ım.

Dillerde; Bismillah, Allahuekber
Kulların bekliyor güzel bir  haber.
Onu  serpen   eller ile beraber
Fitne tohumunu çürüt  Allah'ım.
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Allahım!

Koyma beni akıllılar içinde;
Zırdelinin biriyim ben Allahım.
Noksanlık yok  kulların hiç birinde,
Her konuda geriyim ben Allahım.

Hiçbir işte belli değil kararım,
Sağda solda hep belamı ararım.
Dokunmasın hiç kimseye zararım,
Bir yabani arıyım ben Allahım.

Tadını alayım senenin,  ayın,
Yediğim ekmeğin, içtiğim çayın.
İnfilak etmeye hazır bir mayın
Patlayacak darıyım ben  Allahım.

Sıkıntım tek değil, çoğuldur çoğul
Bazen eften püften, bazen para pul.
Cevabının bulamadı hiçbir  kul,
Çetrefilli soruyum ben Allahım.

Sözüm kimisine; bıçaktır, oktur
“Sayın” demem kriz, “bey” demem şoktur.
“Dayatma” deyince üstüme yoktur,
Bu işlerin piriyim ben Allahım.

Adım deli  diye  geçmiş kütüğe,
Prim vermem; kibarlığa, etiğe.
Her kim  gelip dokunursa tetiğe,
Görür nasıl seriyim ben Allahım.
                               09/06/2009- Kayseri
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Analar

Yüreği yufkadır, narindir narin
Dil taşıyla vurulmasın analar.
O yüce varlığa kol kanat gerin
Kem söz ile kırılmasın analar.

Ayağının altı kutsal, mübarek
Yüce Peygamber’den gelir güç destek.
Onlar dokunulmaz melektir melek
İnsafsızca yerilmesin analar..

Koç yiğidi sevmeseydi  vatanı,
Uğruna hiç feda etmez al kanı.
Yavrusunu kucaklama zamanı,
Tabutlara sarılmasın analar…

Halay çeker düğününde, toyunda
Katkısı var ekmeğinde, suyunda.
Bayramlarda, bir de mayıs ayında,
Yılda üç kez sorulmasın analar…

Ayrılık otunun kazın kökünü,
Kuşatsın her yeri sevgi ekini.
Dünyalardan ağır hasret yükünü,
Yüklemeyin, yorulmasın analar…
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Anlamadın

Bağrımı dağlayıp yakan sevdayı,
Senelerdir sana boşa anlattım…
Seninle ortaya çıkan sevdayı,
Dağa çıktım kurda, kuşa anlattım…

Bir kulu üzmenin suç olduğunu,
Öğren hesabının güç olduğunu.
Asıl niyetinin öç  olduğunu,
Çatılan simsiyah kaşa anlattım…

Aklımı başımdan aldın büsbütün,
Kendimde değilim inan bir öğün.
Sana olan özlemimi gün be gün,
Hayale aktarıp, düşe anlattım…

Düşünürüm kara kara vefasız,
Ne yapsam geçemem kâra vefasız.
Gömdün yüreğimi kara vefasız,
Susmadım halimi kışa anlattım…

Hak emreder muhtaçlara yardımı,
Osman senden hiçbir hayır gördü mü?
Durup dinlemedin, sana derdimi
Peşin sıra koşa koşa anlattım…
                                10.02.2010
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Anlatsın Anlayana

İnsan nasıl keser bindiği dalı,
İlmini bilirim diyen anlatsın…
Say ki gözüm kulaklarım kapalı,
Gerçekleri gören, duyan anlatsın…

Ehil olmayanlar bilse haddini,
Şeyhülislam zanneder mi kendini?
Yetki o makamda, bu kutsal dini
Cüppeyi, sarığı giyen anlatsın….

Şu aleme nice canı gönderip
Test eder bin türlü konu gönderip.
Bize en mükemmel dini gönderip
Bu bahse noktayı koyan anlatsın….

Seversen kaybolur kalpteki kirler,
Boş yere kaşınıp durur münkirler.
Nasıl kucaklanır cümle fikirler,
Kendisini Yunus sayan anlatsın….

Suçlu cahil Müslüman mı? İslam mı?
Örtüsünü açmadığın Kelam mı?
Kıldırdığı namaz eksik mi tam mı?
İmamı; imama uyan anlatsın….

“Esfel-i safilin” işte onlardır,
Vahşiler sürüsü, onca barbardır.
Sorun; Bu linç hangi kitapta vardır?
O biçare cana kıyan anlatsın….

Yazıp döktük cümleleri ezgiye
Pişman olup, sarılmadık silgiye.
Doyamadık; kardeşliğe sevgiye
Biz susalım gelsin doyan anlatsın….

Bu yurt; Ne Pakistan, ne Afganistan.
Arena olmadı, olmaz bu vatan.
Dile gelsin altı asırlık destan,
Sevgiyi dünyaya yayan anlatsın….
                            23.02.2008
                             Kayseri
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Annem

Ne hasrete dayanır ne ateşe,
Şu bedenim daha firiktir Annem.
Gündüzleri yaşasam da  pür neşe,
Geceler  yangına körüktür Annem.

Bensiz  bilmem nasıl yatar uyurdun,
Nasıl yeyip içtin, karnın doyurdun.
Dizinin dibinden  neden ayırdın,
Sana da yüreğim buruktur Annem.

Hocalarım cevap  versin ilk önce,
Tenim niye küle döndü o gece?
Sanırlar ki  Müslümanlık sadece,
Takkedir,  cüppedir, sarıktır Annem…

Adıma bir yurt yap, der idim lakin
Değildir ki  babam  o kadar zengin.
Minicik ruhuma göndermek için,
Bari Fatihalar biriktir Annem.

Başımıza gelenler  maddiyattan,
Para olsa esirgenmez evlattan.
Fukara çok kolay kopar hayattan
Tutunduğu dallar çürüktür Annem.

Kurtlar  çok severmiş puslu  havayı,
Eksik etme üzerimden duayı.
Şu bu değil  O çözer bu davayı,
Beklenen  Ömer’ül  Faruktur Annem.

                        01/12/2016  Samsun
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Arkadaş Öğüdü

Devamlı bu anı bu günü yaşa,
Yarınla kafanı yorma ha yorma…
Çivi gibi gelir saplanır başa,
Her şeyi düşünüp durma ha durma…

İhtiyacı yoktur kimsenin akla,
Körlere yol gösterirsin ne hakla..
Bilgini görgünü kendine sakla,
Kimseye nasihat verme ha verme…

Gücünün yettiği en büyük taşı,
Milletin geçtiği yollara taşı.
Kırılsın kafası, yarılsın kaşı,
Takılıp düşeni görme ha görme…

Öz başını kaşı varsa tırnağın,
Feryadı duymasın kapat kulağın.
Batıp gider evin barkın ocağın
Kimseye kol kanat germe ha germe..

Unutma gel ataların sözünü
Ateşe atarsın yoksa özünü
Beslersen kargayı oyar gözünü
Her aç’a bir sofra serme ha serme…

Gözle kaşı, dille ağzı çatıştır
Delinin eline değnek tutuştur.
Yazıda yabanda diken yetiştir
Gül, çiçek işine girme ha girme..

Neyine lazımdır; töre, anane
Tespih olsun diline şu “Bana ne”
 İyi olmuş, kötü olmuş sana ne
Kimsenin halini sorma ha sorma…
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Artar da Artar

Her yıl bir yenisi biner sırtına
Fark etsen de etmesen de yaş artar…
İçinde dışında kopar fırtına
Baharlar azalaır soğuk kış artar…

Kafanı yorarsın onca eksine
İmrenirsin her bir şeyin lüksüne.
Vaktin azalırken bunun aksine
Bu dünyada yapacağın iş artar.

Yenilersin gözün merceklerini,
Alırsın eline değneklerini.
Beden karşılamaz isteklerini
Sızıların üç azalır, beş artar…

Doktor boğazına bağlar ilmeği
Çok görür mübarek sıcak ekmeği.
Yiyemezsin istediğin yemeği
Tabağında tatlı artar, aş artar…

Dağı taşı gezen bir Şeyda bülbül
Her türlü zorluğa eder tahammül.
Sıfat eskise de eskimez gönül
Gün geçtikçe hayal artar düş artar
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Aşk Dedikleri

Gecenin bir vakti pusulayı  şaşıranlara…..

Şaşırıp kalırsın sağ ile solu;
Bambaşka bir şeydir aşk dedikleri.
Birden kaybedersin bildiğin yolu,
Aklı alan meydir aşk dedikleri.

Aşık kuşa benzer, uçar kanatsız,
En yüce dağları dolaşır atsız.
Bana göre ne tatlıdır, ne tatsız
Tek şekerli çaydır aşk dedikleri.

Bir ışıktır parlar her yüzde beyim.
Sönmesin, kalbine al süz de beyim.
Gece de görünür, gündüz de beyim
Hem güneş hem aydır aşk dedikleri.

Her kıtayı adım, adım dolaşan,
En çok merak edenlere bulaşan.
Mecnun’dan, Kerem’den bize ulaşan
Benzersiz bir huydur aşk dedikleri.

Şu koca alemde yalnız kalınca
Rahatlarsın hayallere dalınca.
Koşup  sığınırsın çok bunalınca,
Sımsıcak bir koydur aşk dedikleri.

Başarırsın sabrın dağlar kadarsa,
Vakit geçmemişse, mevsim baharsa.
Tutup koşturursun, hünerin varsa
Tımarsız bir taydır aşk dedikleri.

Feryatlar duyarsın inleyen telden,
Temenniden başka ne gelir elden.
Usul, edep, erkan ile güzelden
İstenen bir paydır aşk dedikleri.

Çorak bir tarlaya ekme gönlünü,
Kendi ellerinle yakma gönlünü.
AI kaçır hedefe dikme gönlünü,
Kurulmuş bir yaydır aşk dedikleri.

Genç - ihtiyar, evli -  bekar dinlemez,
Düştüğü yüreği  yakar dinlemez.
Osman der vurunca yıkar dinlemez
Şu ağa bu beydir aşk dedikleri.

                            28.11.2004 Iğdır
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Aşkın Halleri

Yalın hali sürüp giden yalnızlık
“İ” hali işkence “e” hali elem
“Den” hali deneyim, kısaca kazık
“De” hali delilik der cümle alem.
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Ataların Unuttukları

Aş varken sofrada alıp yerini
İş zamanı yitenleri unutmuş...
Böyle durumlarda diğerlerini,
Öne doğru itenleri unutmuş.

İşte görüyoruz memleket darda
Sadece seyreder çoğu kenarda.
Cümleleri sıralayıp art arda
Bol bol nutuk atanları unutmuş

Yorgun düşmüş hem usta hem çırağı,
Öldüm diyen hemen kazmış toprağı.
Kimi dünden açmış teslim bayrağı
Ve barutu bitenleri unutmuş.

Haksızlığı kafasına takmayan,
Zannetmem yorulsun yola çıkmayan.
Yedi yöne bir kez dönüp bakmayan,
Tek tarafı tutanları unutmuş…

Bazen yenim, bazen yerim dar deyip,
Benden başka niceleri var deyip
Yeter artık benden bu kadar deyip
Tüfeğini çatanları unutmuş…

Kimi resmi, kimi özel işinde,
Kimi MAKAM kimi MEVKİ peşinde.
Okey-mokey masaları  başında,
Kirli hava yutanları unutmuş…

Bencillik kaplamış tüm beyanları,
Saymayayım aklına uyanları.
Neme lazım, bana ne diyenleri,
Yan gelip de yatanları unutmuş…

Siz atın, alıştık gelen taşlara,
Asılan yüzlere, çatık kaşlara.
Bin güçlükle pişirilen aşlara,
Bir kova su katanları unutmuş…

Dostluk, arkadaşlık, uyum deyip de,
Yalnız ok fırlatır yayım deyip de.
Güneşim, yıldızım, ayım deyip de
BULUT görüp batanları unutmuş….

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Av Destanı

Bu sene de av vakti yaklaşmakta,
              Saatin zilini kuruver hele.
              Bıldırcınlar, sülünler bekleşmekte
              Atını ovaya sürüver hele.

               Kanatlandı uçmak üzre ferikler,
               Dolaşmakta ördekler, üveyikler,
               Hangi dağda ötüyorsa keklikler,
               Dümeni oraya kırıver hele.

               Besmeleyi eksik etme dilinden,
               Sür namluya mermileri belinden,
               Ürkütüp kaçırma sakın elinden,
               Avına yavaşça varıver hele.

               Kim ki yüzün görüp aman dilemez,
               Yanmıştır bir daha yüzü gülemez,
               ‘Dur’ de yeter emre karşı gelemez.
               Geyiği  yerlere seriver hele.

               Dost ahbap el açmış yolunu bekler,
               Sakın az olmasın yeşil ördekler,
               Tükendikçe namludaki fişekler,
               Tüfeğin belini kırıver hele.

               Çulluğundan, turnasından, kazından,
               Cümle kuşlar yorgun düşsün hızından,
               Tam nişan al attığını gözünden,
               Vuruver adamım vuruver hele.

                Toy avcılar alıyorken nişanı,
               Karşı dağda gülerken gör tavşanı,
               Palavra dalında kapmışlar şanı,
               Çömez avcıları yeriver hele.
                                 12.07.2002 -  Iğdır
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Avrupa

Bizler biliyoruz yedi ceddini,
Atan  Mussolini, Hitler Avrupa.
Önünü ilikler bilse haddini,
Usta’yı  gördükçe çatlar Avrupa.

Teröriste gösterirken jest mimik
Sana dokunanda ağlaman komik.
Atmasan önüne bir parça kemik
Sana koşmaz kuduz itler Avrupa.

Teröristler birbiriyle akraba,
Ne zaman fark edeceksin acaba?
Görüp duyuyoruz sende de bomba
Patlıyor daha da patlar Avrupa.

Belli Haçlı virüsü var geninde,
Bilmem terör caiz midir dininde
Alışmışlar, vazgeçemez senin de
Kanını emer bu bitler Avrupa.
                       09/08/2016- 5M5N
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Ayrılık

Ayrılığı uzattıkça uzattın,
Sürer gibi en  son  bölüme kadar.
Ne acıdın, ne hak hukuk gözettin
Vardırdın bu işi  zulüme kadar.

Geçse bile  yaş  altmışı, yetmişi
Ahiret günü  var ey hatun kişi.
Be  vefasız  iyi  bil ki bu işi
En çok uzatırsın ölüme kadar.
                      18/12/2015  5M5N
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Aziz Özben

Çorumlular tek tek gider  Samsundan,
Bu yıl Kaptan Maruf  çıkıp  gidiyor.
Bir kırmızı kart ayırdı oyundan,
Kaptanlık bandını söküp gidiyor.

Ayak bastı Samsun’a on üç kişi,
Bir çırpıda zapt ettiler teftişi.
Her gelişin elbet vardır  gidişi,
Dört dörtlük bir takım, ekip gidiyor.

Seyitnizam köyünün koç yiğidi,
Doğum; Elli bir der kafa kağıdı.
“Canını yediğim”, bizden soğudu
Soğudu ki O da çekip gidiyor.

Hıfzetmişti Mevzuatı muntazam
Tam tekmildi onda düzen, intizam.
Gücü tam Şeyh Şamil gibi muazzam
Bayrağı burçlara dikip gidiyor.

Kırk üç yıl çalıştı, çıktı çatıya
Artık son der,   strese, sıkıntıya.
Bağladı oyunu altmış altıya
Bu gün   son kurşunu sıkıp gidiyor.

İdari,  fiziki ve mali  durum
Deyip denetledi  binlerce   kurum.
Gözünde tüterse  Alaca  Çorum
Renoyu vitese takıp gidiyor.

Eğer  sağlıklıysa  adam Azizim,
Önemli değildir rakam Azizim.
Hiç durmak yok,  yola devam Azizim
Hayat bir su gibi akıp gidiyor.

Çerkez Beyi sanmam olsun kılıbık
Yumruğu masaya indirir sık sık.
Evi barkı teftiş edecek artık
Devletin işinden bıkıp gidiyor.

Tam on dokuz pare top patlayacak,
Böyle uğurlanır bir Usta   ancak.
Ozben Aziz,  “ Şafak  19 Ocak”
Diyerek  takvime bakıp gidiyor.

Bozkurt,  Adigesiz   gezecek  dağı,
Balcı   zor bozacak bu sene  bağı.
Grup kaybedince  “akil” ortağı
Denetime boyun büküp gidiyor.

Kırk üç  kocaman yıl, elde bir fener
Işık  saçmak elbet büyük bir hüner.
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Acintiriz, Kanmaz, Özkaya  Biner
Hemşehriniz  sizi ekip  gidiyor.

Hatırlama Mehmet Küyük’ü  gel de,
O da gitti çok kalmadı bu el’de.
Bu dünyada  Yıldız olmak güzel de
Özben   şimşek gibi çakıp gidiyor.

Vazife bol,  dede olan birine,
Son model uçurtma yapar toruna.
Demek işe gelmeyecek yarine
İşte elinizi sıkıp gidiyor.

Sona erdi  TEF-BİS, kapandı  RED-BİS
Bu saatten sonra   ev mevzubahis.
Ozben Aziz ağlamıyor; bilakis
Sevinçten gözyaşı döküp gidiyor.

“Sınır 65”  yazmasa levhada,
Osman der ki koşacaktı daha da.
Centilmence top koşturdu sahada,
Ne gönül ne hatır yıkıp gidiyor.
                                    15/01/2016
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Baba

Sansalar da  dış kapının  mandalı,
Ailenin temel taşıdır baba.
Süzülüp giderken hayat sandalı,
Dümendeki usta kişidir baba.

Bir çiftçi de olsa, işçi memur da
Sorumlu babadır evvel emirde.
Sabah akşam, yaz kış, karda çamurda
Uğraşır evidir işidir baba.

Gerçeğe dönmeden pek çok hayali,
Ellide, altmışta biter mecali.
Sırtlanır  tüm yükü Herkül  misali,
Yuvanın  eğilmez başıdır baba.

Anaya, babaya, eşe, evlada
Hasret kalan babalar var hâlâ da.
Sanma bütün ömrü  geçer sılada.
Bir bakarsın gurbet kuşudur baba

Alacağı alır, borçları öder
Çoluğu çocuğu uzaktan güder.
İşe gider, alış verişe gider
Yine de  evin en boşudur baba

Değişir devamlı kurduğu ayar,
Mevzu aileyse her fikre uyar
Olanı biteni en son o duyar
Çok kez dört duvarın dışıdır baba.

Masum mahcup dünyasını yıkmasın
Lakayt olup da canını  sıkmasın
Umudu, özlemi boşa çıkmasın
Yavrusunun mavi düşüdür baba.

Birisini buyur edip döşeğe
Diğerini mahkum etmez küreğe
Farklı davranırsa; kıza erkeğe
Anla ki birazcık şaşıdır baba

Gölgesi gibidir  O evladının,
Kaynağıdır adının, soyadının
Anne denen pek muhterem  kadının
Yoldaşı, sırdaşı, eşidir baba.

Bilinmez emeği, hakkı ne kadar
Belki öder baksa yüz sene kadar
Uğraşır çocukla bir anne kadar
Gazıdır,  bezidir, çişidir baba

Kimse zapt edemez ipi kopuksa
Söz dinlemez hep başına buyruksa
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Kalbi tastan katı, yüzü soğuksa
Ömrün katlanılmaz kışıdır baba.

Neşeli de olur evlat üzgün de
Tek başına koymaz yasta, düğünde
Kahkahadır; tatlı güzel gününde
Acı gününde göz yaşıdır baba
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Baba Dediğin

Çocukları    için  yedi, yirmidört
Nöbete razıdır  baba dediğin…
Söz konusu mutluluksa değil dert,
Hasrete  razıdır  baba dediğin…

Gözünde gönlünde birdir;  kız, erkek,
Aklı varsa almaz eline elek.
Bedel dersen; ödenecek en yüksek,
Ücrete razıdır  baba dediğin…

İster çocuk olsun isterse  reşit,
Sağlığına duacıdır beş vakit.
Hiper aktif,  deli dolu her çeşit
Velede  razıdır  baba dediğin…

Olsa da en büyük kurumda amir,
Yine O çocuktan sorumlu memur.
Otuz kırk yıl ne ki koca bir ömür,
Hizmete razıdır  baba dediğin…

Canı sağ oldukça düşmez  kedere
Miskinliği  yapıştırır mindere.
Çalışır didinir, lakin   kadere
Kısmete razıdır  baba dediğin…

Babalığı hak ettiyse  fiilen,
Elbet çıkacaktır  kadrini bilen.
Osman der ki; kendisine  biçilen,
Kıymete razıdır  baba dediğin…
                    04/12/2016  SAMSUN
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Baba Nasihatı

Her zaman doğru ol, eğri çubuğa
Bilirsin bir değer verilmez oğul!
Olgunlaş, tatlı ol, ekşi koruğa
Tilki bile gidip sarılmaz oğul!

Besmeleyle başla, sonra niyet et,
Tevekkülden önce, biraz zahmet et.
Gücün yettiğince çalış gayret et,
Durmakla rahata erilmez oğul!

Kanma mala- mülke, pılı- pırtıya
Çalış eksin varsa, çevir artıya.
Yaptıkların girecektir tartıya
Sanma o gün hesap sorulmaz oğul!

Kurumuş ağaca bağlama çaput,
Uyma hurafeye, doğru yolu tut.
Falcıdan, medyumdan bekleme umut
Gelecek gizlidir, görülmez oğul!

Rehberi Kur’andır gerçek dindarın,
Sonu hüsran sihirbazın, cindarın.
Hilekarın, riyakarın, kindarın
Zannetme defteri dürülmez oğul!

Gönlünü yerlere kilim gibi yay,
Her yüreğe dağıt, sevginden bir pay.
İşini yaparken; ne güneş, ne ay
Hiç kimseye küsmez, darılmaz oğul!

Bu dert değil, hiç aranmaz dermanı,
Böyledir ezelden Hakkın fermanı.
Beden canı taşır, damarlar kanı,
Son an gelene dek yorulmaz oğul!

Hak yapısı kutsal evdir her yürek,
Ne duvarı vardır ne de bir  direk.
Usul, edep, erkan,yol, yöntem gerek
Öyle paldır küldür girilmez oğlul!

Ekmeğin de olsun sıcak aşın da,
Kalma sakın bu sofranın dışında.
Kurtlar, kuşlar bile rızık peşinde
Koşuyorken boş boş durulmaz oğlul!
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Baba Öğüdü

İnan değer vermez duyan insanlar;
Cahilin ağzına söz olma oğul! ...
Sana da bulaşır dökülen kanlar,
İnsafsız avcıya göz olma oğul! ...

Kol kanat ger, yeşeren her ışkına;
Benlik kılıcını hapseyle kına.
Rakibinin ayağının altına;
Çayır ol, çimen ol, buz olma oğul! ...

Hoyrat olan alır, kırar telini,
Acemisi alır, yorar telini,
Edepsizi alır gerer telini,
Varıp her meclise saz olma oğul! ...

Şirin bir tebessüm, tatlı bir  bakış,
Duygulu yürekten almaz mı alkış?
Yemyeşil bahar ol, bembeyaz bir kış
Her hüznün kaynağı güz olma oğul! ..

Kişilik oyuncak, yap-boz değildir
Bir kez bozulursa edilmez tamir.
Kayaysan kaya kal, demirsen demir
Kolayca  ezilip toz olma oğul! ...

Garip kulun bahçesinde ağaç ol,
Büyüklenme kuyusuna bakraç ol.
Şifa bulsun yaraları,  ilaç ol,
Istırap  verirsin tuz olma oğul! ...

Olmak istiyorsan gerçek  şampiyon
HAK, HUKUK, ADALET yüklü dala kon.
Zalimin emrinde bir sefil piyon,
Kalleşin eline koz olma oğul! ...
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Babalık

Alem sanır çok şerefli bir görev
Uşağıma uşaklıktır BABALIK
Bu görevi ne kadar seversen sev,
Hakikatte salaklıktır BABALIK

Bir gün, beş gün değil her gün her saat
Daim gerer üzerine kol kanat.
Kaderine terk edilmez hiç evlat
Bu sebepten korkaklıktır BABALIK

İsmail uzatmış olsa da boyun,
O Peygamber, onu istisna sayın.
Evladın gözünde sadece oyun
Yani çelik çomaklıktır BABALIK

Her şey biter imiş öküz ölünce,
Erişir erişmez akla bilince,
Bir evlat o malum yaşa gelince,
Sona eren ortaklıktır BABALIK

Babalıktan daha rahat iş mi var,
Öyle olsa çoğu kalırdı bekar.
Meşakkatli değil annelik kadar,
Erkeklere kıyaklıktır BABALIK

Ne fikrine, ne de keyfine dokun
Kalmasın bir bağın, kesilsin kökün.
Evladına el ol, karışma sakın.
Bu zamanda ahmaklıktır BABALIK

Bir babayı ancak evlat devirir,
Pehlivanda olsa tutar savurur.
İstediği yöne derhal çevirir,
Bir nevi fırıldaklıktır BABALIK
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Babam

Sağken; gündüzüme güneş
Geceme yıldızdın Babam..
Gözlerimde yanan ateş
Kalbimde nabızdın Babam.

Kırk senelik büyük imam
İstemedin başka makam.
Ezberinde Yüce Kelam
Alimdin, hafızdın Babam.

Takılmadın soya-sopa
Cehalete çaldın sopa.
Kuru ota, iri sapa
Ömrün boyu kızdın babam.

Dehana ermezdi akıl
Bilgindi sermayen asıl.
İslamı savundun kırk yıl
Tam bir muhafızdın babam.

Sundu Azrail badeyi,
Demek doldurdun vadeyi
Tez istedin müsadeyi
Burada haksızdın Babam.
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Babanın

Sesi sert, yüzü sert olsa da inan,
Kalbi gayet yumuşaktır babanın.
Odur ömür boyu od gibi  yanan,
Ölç bak bağrı  sımsıcaktır babanın.

Bir parçasın ciğerinden, canından
Korur kollar elbette  düşmanından.
Yaşadıkça uzaklaşma yanından,
Kanatları sığınaktır babanın

Söylenir ya;  etle tırnak misali,
Öyledir babayla evladın hali.
Eğlencesi, düşüncesi, hayali
Düşü bile hep ortaktır babanın.

Sorumluluk taşır; yaşlısı, genci
Çöker gider kesilince direnci.
O ne  boyacıdır ne  değirmenci
Bilsen saçı neden  aktır babanın.

Baba İbrahim’dir unutma oğul,
Boyun eğ  emrine ateşten kurtul.
Mevla nazarında duası makbul,
Bedduası bir mızraktır babanın.

Babaydı  Hazreti  Muhammed (SAV)   kızım
Fatma gibi sevmek, sevilmek lazım.
Varsın bulunmasın buna bir çözüm,
İki gözü hep ıslaktır babanın.

Çocukları beşse de on beşse de,
Sabah akşam yardımına koşsa da,
Yaşlansa da, dışlansa da, düşse de
Sahibi Cenab-ı Haktır babanın.
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Balıklama

Kırlangıç mı, kanarya mı, kumru mu?
Söyle hele neydi adı balığın…
Bünyamin Bey, komik bulma sorumu
Kuşa benziyordu tadı balığın…

Zannetme doymayan yalnız birisi
Aç kalmıştır konukların yarısı.
Tam tekmildi kılçığıyla derisi
Kopmuştu kanadı, budu balığın…

Beş değil, on değil kırk yedi yaşım
Yumuşak olmalı ekmeğim, aşım
Bir hayli uğraştım kesmedi dişim,
Patatesi kuru idi balığın…

Bir kılçık bir deri kalmış mübarek
Yaşı elli elli beş olsa gerek
Ne ciğer var, ne böbrek var ne yürek
Boşaltmış içini kedi balığın.

Turşu ile ezme ağzımı yaktı
Salatadan yiyemedim uzaktı.
Ben pek anlamadım payım ufaktı
Birazcık bayatım dedi balığın…

Yedik içtik sağlık olsun eline
Tekrarı hoş olur bu da biline
Takıldı Osman’ın sivri diline
Kurtulsun bakalım hadi balığın…
                            Osman BULUT
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Balıklama 2

Kırk yıl önce yediğimiz balığın
Davasını şimdi görmek ne güzel (!)
Mis gibi derinin, çıtır kılçığın
Yeniden tadına varmak ne güzel (!)

Bir hafta aç susuz kalan kediye
Lütfedip   almazdı etsen hediye.
Kör topal balığı methetti diye
Kalkıp misafiri kırmak güzel (!)

İri taşla doldurmuşsun sepeti
Yerim dersin, demek ki hoş  lezzeti.
Madem ki yenmiyor her kuşun eti.
Konuğun önüne sürmek ne güzel (!)

Rabbim vermiş sapasağlam beş duyu,
Gerçeği görmektir gözümün huyu.
Bulunmasa bile ekmeği,  suyu
Boş masada hayal kurmak ne güzel (!)

Madem ki “Demir”dir  ciğerle yürek,
Sabah akşam bol  bol yürümen gerek.
Ayaklarım, parmaklarım diyerek,
Daima yakınıp durmak ne güzel (!)

Şükür ihtiyacım yoktur asaya,
Uyar çok konuda uzun kısaya.
On iki kişilik koca masaya
Üç ufacık kuşu sermek ne güzel (!)

Kuşa kuş demezsem öğretmen kızar,
O gün işitirim iki ton azar.
Bu balık mevzusu uzar da uzar
Tutup makaraya sarmak ne güzel (!)

Otuz yıllık birikimle, emekle
Yazmayınca balık girmez o şekle.
Dıştan edindiğin müthiş destekle
Benim defterimi dürmek ne güzel (!)

Ağalık, paşalık Hakkın takdiri
Darılmaz kadere inanan biri.
Osman BULUT gibi çömez şairi
Taşla, dişle, kuşla yermek  ne güzel (!)
                            Osman BULUT
                                 1.3.2012
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Başladım

Bitti önümdeki geniş düzlükler
Yokuşları yürümeye başladım.
Ağır geldi sırta sarılan yükler
Artık yerde sürümeye başladım.

Elde çekiç, çivi, balta, keser yok
Olmayınca sağda solda hasar yok
Katı hallerimden hiçbir eser yok
Yağ misali erimeye  başladım.

Kırıp parçaladım gergin yayları
Dizginledim seyip gezen tayları
Ürkütücü tavırları huyları
Elde kürek kürümeye başladım.

Düşe kalka çizdirdiğim kalıbı
Hayatından bezdirdiğim kalıbı
Dağda taşta gezdirdiğim kalıbı
Daha fazla korumaya başladım.

Kim söndürmüş ki ateş-i suzanı
Su ile doldurma boşa kazanı.
Yaklaştıkça fani ömrün hazanı
Yaprak yaprak kurumaya başladım.
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Başlar Evlat

Evlat kuş misali tüner dalına,
Etrafa  neşeler saçmaya başlar.
Şu  dünyanın değişmez  kuralına,
Uyar da   yuvadan uçmaya başlar.

Ayağına  batmasın diye diken,
Aylarca, yıllarca uğraşırsın sen.
Bebekti, çocuktu, gençti der iken
Koskoca  bir ömür geçmeye başlar.

Sen istersen kırk türlü bir sofra ser,
Daha durmaz artık, ben gideyim der.
Yemeğini  farklı tabaklarda yer
Suyu ayrı tasta içmeye başlar.

Evlat sömürmese babayı sağıp
Gider kabre gömer parayı yığıp,
Evlat bu; babayı borçlara boğup
Başına türlü  iş açmaya başlar.

Onlarsız olmuyor hayatın tadı,
Ciğerdir şüphesiz  bir diğer adı.
Besleyip büyütür baba evladı
Kanatlanan tek tek göçmeye başlar.

Mutlu etmez bunca çaba evladı
Takdir eder mi acaba evladı?
Büyütür yıllarca baba evladı,
Sonra sağa sola saçmaya başlar.

Çatalı, kaşığı atılır rafa
Olan biten yansır her fotoğrafa.
Kurarken yeni bir yuva, etrafa
Hem neşe, hem hüzün saçmaya başlar.

Osman gel oluver uslu bir koyun,
Allah’ın emrine eğiver boyun.
Yediğin ekmeğin içtiğin suyun
Er geç tadı tuzu kaçmaya başlar.
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Bayburt

Karı buzu bile kavurur yazı
Güneşi dondurur kışı Bayburt’un..
Olmaz şeftalisi, muzu, kirazı
Kartoldur hayali düşü Bayburt’un..

Fazla biber, kabak üretmez  tarla
Pancar yaprağını sararlar  lorla.
Makarnası ziron, çorbası herle
Haşıldır mübarek aşı Bayburt’un.

Halkı çekememiş   kışın kahrını
Terk eylemiş  Zihnilerin şehrini.
Vuruvermiş yapılara mührünü,
Bayaz, sarı, yeşil taşı Bayburt’un..

On Bayburt’u çekip almış bir kaç il
Hali acınacak, durumu acil.
Ankara’da temsil eder tek vekil
Zordur bu gidişle işi Bayburt’un.

Gümüşhaneliyi ederse kabul
Hemşehri olmaya hazırdır bu kul.
Öğütmüş herkesi; Bursa, İstanbul
Kalmayınca ağzı dişi Bayburt’un..

Ey Bayburt’lu topla tası tarağı,
İlin seni bekler açmış kucağı.
Yapayalnız Şehit Osman, Kop Dağı
Dinsin gözlerinin yaşı Bayburt’un.

Kuru kuru memleket sevdaları,
Olmuyor, geçiniz bu modaları
Konuk bekler durur köy odaları
Yoktur bir emsali  eşi Bayburt’un.

Çoruh akıp gider seyreder millet
Akan su değildir bir milli servet
Sarılsa ehrama kalkınır elbet
Sağı- solu, içi- dışı Bayburt’un.

Kışın bomboş yazın dolan Söfkerim
Böyle Gitmez Allah elbette Kerim.
En kısa zamanda konsun isterim
Tepesine talih kuşu Bayburt’un.

 Çık gel;  Gada, Bibi, Eze. Emüce
Seni bekler; Çorak, Gökler, Güllüce.
Ahvalini arz eyledi sadece
Osman denen deli kişi Bayburt’un.
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Bayram Hazırlığı

Arayan bulsun evini
Yolu bayrama hazırla.
O da yapsın görevini
Eli bayrama hazırla.

Odur kalbin tercümanı
En etkili elemanı.
İşte bu gün tam zamanı
Dili bayrama hazırla.

Önce anneyi, babayı
Sonra garip gurebayı.
Sarsın dostu, akrabayı
Kolu bayrama hazırla.

Muhabbete başla erken
Fırsat, imkan elde iken.
Şevkini kırmasın diken
Gülü  bayrama hazırla

Vur yollara arabayı
Sebil eyle merhabayı
Hem köyü, hem kasabayı
İli bayrama hazırla.

Gönlündeki bağ çözen
Sıcak bir esgidir bazen
Tuttur aksak hoş bir düzen
Teli bayrama hazırla.

Zannetme tek Cuma, kandil
Her gün mübarek bunu bil
Yalnız yedi günü değil
Yılı bayrama hazırla.
          03/10/2014 SAMSUN
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Bayram Mesajı

Geçti artık, ev ev gezip dolaşmak
Zamane   mesajla kutlar bayramı.
Çok kolay  her yere, hemen ulaşmak,
Sanalda yaşatır şartlar (!) bayramı.

Bayramdır; sevinci üçe katlayan
Acıları sağa sola   şutlayan,
Onlarca  önemli (!) günü kutlayan
Her nedense her yıl atlar bayramı.

Bir sağa bir sola döndüm yönümü,
Çözemedim bu gün bayram günü mü?
Bir evlenme,   bir doğum yıl dönümü,
Abartısız yüze katlar bayramı.

Kimi sessiz kutlar, kimi olayla
Kimi ibadetle, kimi halayla,
Kimi ayran ile kimi kolayla
Bizdeki bayramlar zıtlar bayramı.

Süslü püslü birkaç demeç patlatır,
Bu yılı da yorulmadan atlatır.
Kendisi kutlamaz sana kutlatır
Uyanık geçinen  zatlar bayramı.

Hoca dedik sümüklü şaklabana,
Filimlerde gülüp geçtik Şabana.
Veda ettik; Ramazana, Kurbana
Dillerde şekerler, etler bayramı.

Milleti haraca bağlar; himmet der,
Her haltı yer, kalkıp buna hizmet der.
Fitre der, zekat der, deri der, et der
Sömürür asalak bitler bayramı.
                                Osman BULUT
                          15/09/2016- 55M5N
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Bayram Olsun

Gecesiyle, gündüzüyle üç günün
Adı gibi, tadı da bayram olsun.
Kaybolmasın zevki, lezzeti dünün,
Sımsıcak dostluğa hep devam olsun.

Ramazanın bereketi, rahmeti,
Sarıp sarmalasın cümle ümmeti.
Artsın; ana, baba,  dost ziyareti,
Varsın tüm yollarda izdiham olsun

Elestü bezminde attık imzayı,
Sözünden dönenler öder cezayı.
Elde etmek istiyorsak  rızayı
El, ayak, göz, kulak Hakka ram olsun.

Kusurcudur  ademoğlu ezeli,
Tek kendi akıllı, başkası deli.
Zapt u rapt altına almadan eli
Kendimizde düzen intizam olsun.

Farz da belli, vacip ile sünnet de,
Ahmet de uyacak buna  Mehmet de.
İbadetin kazası var elbette
Yarım olmaz imanımız tam olsun.

Vuruşarak nefis denen haydutla
Tuttuk mu şu orucu tüm vücutla?
Sabırla, şükürle bir de  umutla
Bekleyip dururuz  tez akşam olsun.

Nimet dolu bir Dünyaya dolmuşuz,
Ne istersek  yanımızda bulmuşuz
O’na kul, Kul’una  ümmet olmuşuz
Daha güzel nasıl bir makam olsun.

Sanalda kupkuru kutlanmaz bayram,
Kapını gelene aç sabah akşam.
Fasl-ı selam- kelam, velhasıl taam
Osman der; Türkçesi  yol yordam olsun.
                                          14/06/2018
                                              STNBL
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Bayramı Yaşamak

Şu kavgayı terk eyleyin
Kullar bayramı yaşasın.
Tatlı,   güzel  söz  söyleyin
Diller bayramı yaşasın.

Ölüm ihtiyara gence
Bakmıyor kardeşim bence.
Sararıp solmadan önce,
Güller bayramı yaşasın.

Çeşidinin yoktur farkı
Şenlendirsin evi, barkı.
Türkü türkü, şarkı şarkı
Teller bayramı yaşasın.

Muhabbeti  tadan  anlar
Birden bire kaynar kanlar.
Kucaklaşsın  cümle canlar
Kollar bayramı yaşasın.
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Bayramın Dili

Yoktur  sarmadığı köy, belde, şehir
Öylesine uzun kolu bayramın.
Anlaşılsın diye ilahi emir
Muhabbettir ana dili bayramın.

Bayram dindirmektir  yaşlı gözleri
Güldürmektir garip,  mahzun yüzleri
Bu sene de unutmadı bizleri
Düştü hanemize yolu bayramın.

Bayram ne tatildir,  ne tatlı,  ne et
Bayram tatlı tatlı sohbet,  ziyaret
Her noktaya düşen  rahmettir rahmet
Yoktur bir bölgesi, ili bayramın.

O kokuyu duyan canlar bayılır
Hissetmeyen yürek bahtsız sayılır
Mukaddes diyardan yola koyulur
Misk ü amber kokar yeli bayramın.

Çocuk, genç, ihtiyar; Bayanlar, beyler
El açıp semaya  bir şeyler söyler.
Seven sevdiğine armağan eyler
Samimi duadır gülü bayramın.

 Büyüklerden hayır dua almalı
Kimsesiz kullara kimse olmalı
Dirinin de kapısını çalmalı
Torpillisi değil “ölü” bayramın.

Bayram bitirmeli buğzu, gıybeti
Öfkeyi, şiddeti, kini, nefreti.
Feyzi, bereketi, zevki, lezzeti
Kuşatmalı sağı solu bayramın.

Kitabın, sünnetin emri böyle mi?
Dinmiyor bu coğrafyanın elemi.
Yine kan gölüdür İslam Alemi
Maalesef ortada hali bayramın.
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Bayramlar

Çalınmayan kapıların  her sene
Umududur, özlemidir bayramlar…
Bir arayıp soran olmazsa  yine
Elemidir,  matemidir bayramlar…

Havaya karışıp, sularda akan
Odur hanelerde misk gibi kokan.
Sonuçta ortaya muhabbet çıkan
Bir toplama işlemidir bayramlar…

Kul olarak karıştırdık çözümü
Yoktur  gibi kaynaşmanın lüzumu.
Sağa sola  düzenlenen gezi mi?
Eşi dostu gezme midir bayramlar?

Bayramlar duadır, bayramlar hayır
Nefsinle beraber herkesi kayır.
Yeter ki helali haramdan ayır
Kulun meşru alemidir bayramlar.

Dargınlığı kaldır  at kör kuyuya
Sarıl ana, baba, amca, dayıya.
Al hisseni yanaşınca kıyıya
Sevgi yüklü bir gemidir bayramlar…

Çıkarma aklından büyük pazarı
O gün kullanırsın ettiğin kârı.
Elde fırsat varken doldur ambarı
Birer hasat dönemidir bayramlar…

Sıkıntılar bir görülse, duyulsa
Ehl-i iman gidermeye koyulsa.
Hem kitaba, hem sünnete  uyulsa
Acıların merhemidir bayramlar…
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Bayramlarımız  (2)

Bu güne en erken Iğdır’da giren;
Kulların bayramı mübarek olsun….
Ardından peş peşe bu zevke eren,
İllerin bayramı mübarek olsun….

Unutma; Makamın, servetin, paran
Geride kalacak, gelince sıran.
Eş, dost, akrabayı yürekten saran,
Kolların bayramı mübarek olsun….

Tevazudur; kalbimize serpilen
Batar gurur dalgasına kapılan.
Saygı ile, hürmet ile öpülen,
Ellerin bayramı mübarek olsun….

Mesut bahtiyardır bu güne yeten,
Barıştır bayramın manası zaten
Eskiyle başlayıp, yeniyle biten
Yılların bayramı mübarek olsun….

Uymaz bize; farklıları eleyen
Ona buna  dişlerini bileyen.
Herkese esenlik, sağlık dileyen
Dillerin bayramı mübarek olsun…

Şaşırır sonuca hasreti tartan
Yanar bu ateşin üstünü örten.
Bu günlerde yükü daha çok artan
Yolların bayramı mübarek olsun…

Eşsiz imanı gör İbrahim’de sen
İtaat eridir İsmail desen.
O güzel kulların ilinden esen,
Yellerin   bayramı mübarek olsun…

Deli gönlümüzü sevdaya salan,
Renkleri ille de AL BEYAZ olan.
Kokusunu EFENDİSİ’nden alan
GÜLLERİN bayramı mübarek olsun…
           31.12.2006     Iğdır
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Bayramlarımız  (3)

Köylere sözüm yok lakin
Şehirde kaybolmuş bayram…
Akıp gider sessiz, sakin
Nehirde kaybolmuş bayram…

Eski adetler, görgüler
Fuzuliymiş diyen güler.
Bahsetmez olmuş türküler
Şiirde kaybolmuş bayram…

Bu mudur bayramın aslı?
Kapı dertli, eşik yaslı.
Kapanmış ziyaret faslı,
Sedirde kaybolmuş bayram…

Sohbeti daveti kestik,
Söz tükendi, sazı astık.
Yalnız kaldı; minder, yastık
Peşkirde kaybolmuş bayram…

Bizde her türlü ibadet
Yiyeceğe olur alet.
Benimsendi “şeker”le “et”
Tabirde kaybolmuş bayram…

Dostluğu sunduk gramla
 Akla gelmeyen reklamla.
Azar azar, damla damla
Kevgirde kaybolmuş bayram…

Sürdükçe dostlarla sohbet
Şeytan rahat durmaz elbet.
Kalmamış; saygı, muhabbet
Kibirde kaybolmuş bayram…

Bayramlar dağda, denizde,
Kutlanıyor artık bizde.
Hem Ali’de hem Aziz’de
Bekir’de kaybolmuş bayram…

Üç ihlasla, bir fatiha
Sunulurdu o ervaha.
Diğer günler gibi tenha,
Kabirde kaybolmuş bayram…

Yürekler bedende rehin,
Nefis azgın, ruhlar bezgin.
Kendini düşünür zengin
Fakirde kaybolmuş bayram…

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bayramlarımız 1

Ne gezi içindir, ne de bir tatil,
Ziyaret içindir bayramlarımız.
Dargınlık, küskünlük, kızgınlık değil,
Muhabbet içindir bayramlarımız.

Bu günlerde biter, ayrılık hasret,
Hiçbir şeyde yoktur bundaki lezzet.
Ne tatlı içindir, ne şeker, ne et
İbadet içindir bayramlarımız.

Herkes bu dünyada konuktur konuk,
Boşalacak er geç her türlü koltuk.
Sevgi, saygı, huzur, refah, mutluluk,
Saadet içindir bayramlarımız.

Azı çoğu hiç katmadan hesaba,
Mevlâ ne verdiyse doldurup kaba,
Toplanıp bir yere eş, dost, akraba
Ziyafet içindir bayramlarımız.

Dualarla açılır pazarımız,
Devâ bulur, dertlimiz nâçarımız,
Artıverir, kazancımız, kârımız
Bereket içindir bayramlarımız.

Hisseleri üçe, beşe böldürür
Masum, mahcup gönülleri güldürür.
Zengin fakir ayrımını kaldırır,
Adalet içindir bayramlarımız.

Fakir, yoksul, darda kalan insana,
Bir nebze yardımdır, burdaki mana.
Zannetmeyin her yıl bunca hayvana
Eziyet içindir bayramlarımız.
                                   Kurban Bayramı 2003

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Be Hey Gafil

Gururlanma insanoğlu;
Son durağın bir çukurdur.
Şimdilik ceplerin dolu,
İşlerin tıkır tıkırdır.

          Mal mülk yalan, hayat bir düş
          Kazanan neyi götürmüş.
          Topladığın; altın gümüş
          Yere çaldığın bakırdır.

 Et bir elde, süt bir elde,
                    Gözlerin balda, reçelde
 Yemen içmen mükemmel de;
 Eksik tarafın şükürdür.

            Suyun akar oluk oluk,
            Kışın sıcak, yazın soğuk.
            Bilmezsin yokluk, yoksulluk,
            Tenceren fokur fokurdur.
                                   Aralık 2003 Iğdır
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Bebek

Her yuvanın düşüncesi, dileği
Yaşayıp gördüm ki bebekmiş bebek.
Yoksa da kanadı, tüyü, teleği
En hoş, en hakiki melekmiş bebek.

Elbet Hak indinde adalet esas,
Canını yakana caizdir kısas.
Dalı nazik, narin yaprağı hassas,
Yad el değse solan çiçekmiş bebek.

Kimi serçe kuşu, kimi güvercin
Sevgisi kalplere vurulmuş perçin.
İlim, irfan, iman sahibi için
Sorun değil; kızmış, erkekmiş bebek.

Fark edersin sende göz varsa eğer,
Sıcak bir gülüşü dünyayı değer.
Cisminden bir parça; bu gün can ciğer
Yârin elin kolun demekmiş bebek.
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Bebek ey gidi günler

Bizim de seneler  seneler  evvel,
Beleş ekmeğimiz, suyumuz vardı.
Ömer Asaf gibi el kadardık el
En çok iki karış boyumuz vardı.

Varımız  yoğumuz   sadece  anne
Dolaşırdık etrafında pervane.
Hiç bilmezdik   üzüntü ne, keder ne?
Her gün bayramımız,  toyumuz vardı.

Kucakta gezerdik  akşama kadar
İstemezdik  tabi  kundak, beşik   dar
Biz konuktuk o  bize  baş  mihmandar
Çok  mutlu  günümüz,  ayımız vardı.

Onun  kazancıydı  her  yediğimiz,
Yalandır  hakkını  ödediğimiz.
Baba dediğimiz,  can dediğimiz,
Koskoca  ağamız, beyimiz vardı.

Çocuktuk haylazdık, gençtik  cahildik
Büyüdükçe  haddi  hududu  bildik.
O gün böyle yapayalnız değildik
Amcamız,  teyzemiz,  dayımız vardı.

Sabiydik; düşmezdi  bağrımıza köz,
Aslı’yı, Şirin’i  görmüyordu göz.
İnan   atamazdık  ona buna söz,
Yani melek gibi huyumuz vardı.

Daldan toplanırdı; Üzüm, dut, incir
Unut   Osman     geçti  gitti  o devir.
Tanımazdık ne apartman ne şehir
Evleri  topraktan köyümüz vardı.
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Beddua Lüzumsuz Yoldaşın

Lüzumsuz yoldaşın(!) , faydasız dostun (!) ,
Sağlığına nasıl dua edeyim?
Nazarımda bunlar odundur odun,
Sağlığına niye dua edeyim?

Odun bile ya köz olur, ya kömür,
Cem-i cümlesinden  dilerim özür.
Sürüverir otlar gibi bir ömür,
Sağlığına niçin dua edeyim?

Çoktur otların da faydası elbet,
İneklere saman olur akıbet.
Böyleleri zaten olmuştur ceset,
Sağlığına neden dua edeyim?
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Belki

Unut artık dersin, o çok zor işte
Sözüne inanıp kanarsam belki…
Şimdi olmaz;  ileriki bir  yaşta
Aklımı kaybedip, bunarsam belki…

Elbette güzel şey  dönmek dünlere.
Gerçek aşık yanaşmaz ödünlere,
O okula, o şehre, o günlere
Kazasız, belasız dönersem belki.

Öğrenmedim ki unutabilmeyi.
Emredemem gönlüme çekilmeyi
Hafızamı temizleyip silmeyi
Günde beş yüz defa denersem belki…

Aşığınım bunu diyeyim peşin.
Zorlama olamam abin, kardeşin
Yüzünü hiç göremeyip Güneş’in
Uranüs’e gidip donarsam belki…

Kalbimin tahtında muhkemdir yerin,
Kaç kurtul bakalım varsa hünerin.
Çıkarsa  karşıma aynen benzerin
Aşkıyla tutuşup yanarsam belki…

Sana kolay verilen sözü yutmak,
Olmayınca, evin yolunu tutmak.
İdam fermanımdır seni unutmak,
Kendi ellerimle onarsam belki…
                       25/03/2017
                                5M5N
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Ben Parçaladım

Corç Buşla el ele verip
Dünyayı ben  parçaladım…
Komünizmi yere serip
Rusya’yı ben parçaladım…

Ben başlattım tefrikayı,
Ben böldüm Amerikayı.
Avrupa’yı, Afrikayı
Asyayı ben parçaladım…

Ne sandınız bu  Osmanı
Odur bu işin uzmanı.
İl eyleyip  Karaman’ı
Konya’yı ben parçaladım..
                       16.04. 2007 Igdır
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Beni Beni

Aradan geçmiş seneler
Ne haldeyim gel gör beni.
Neler yaşamışım neler
Çekinme  bana sor beni.

Aklımı fikrimi çaldın
Delirtip çöllere saldın
Elimde ne varsa aldın
Yeniden bana ver beni.

Gönül gül şehrinde asıl
Nasıl çıkartırsın nasıl?
Kafi gelmez otuz  kırk  yıl
Yüz yıl gurbete   sür beni.

Hala bu aşk son bulmadı
Başka bir çaren kalmadı.
Gözünle vurdun olmadı
Ellerinle gel vur beni.

Gözyaşı verir tahammül
Yoksa kulun işi müşkül
Utanmıyor deli gönül
Gel de ağlat  zır zır beni.
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Beşte Yakalarım Beşte Ben Seni

Sabah, öğle, akşam kaçsan da benden,
Düşte yakalarım, düşte ben seni.
Gençsin, dinçsin koş bakalım hep önden,
Düş de yakalarım, düş de ben seni.

Meyve vermek için çiçek açsan da
Etrafa kırk çeşit koku saçsan da,
İlkbahar, yaz mevsiminde kaçsan da
Kışta yakalarım, kışta ben seni.

Gözüm seni aramaktan yılmadı,
Şükürler olsun ki  vaktim dolmadı.
Çarşıda olmadı, evde olmadı
İşte yakalarım,  işte ben seni.

Sevda denilen şey bir derin hülya,
Otuz yıldır göğsümde bu madalya.
Ya Burdur Bucak’ta, ya da Antalya
Kaş’ta yakalarım Kaş’ta ben seni.

Aklımdasın, dilimdesin düzenli,
Bilmem beni yakan nedir  bu denli.
Yirmili olmadı, belki seksenli,
Yaşta yakalarım, yaşta ben seni.

Osman der;  bunca yıl kaçtığın yeter,
Ortaya çık artık yüzünü göster.
Er geç  mesaimiz tükenir biter,
Beşte yakalarım beşte ben seni.

                               10/12/2016
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Beyaz Bayrak Ölüm

Korkutmuyor güzümüzü nedense,
Ne şu beyaz kefen, ne kara toprak.
Azrail çektiği zaman el ense
Mecburen  sallarız  bembeyaz bayrak.

Bu gün de kurtuldum diyen serseri,
O an anlar ki bitmiştir gösteri.
Belirir bir son dakika haberi,
Yakalanır Azrail’e kıskıvrak.

Verirsin kafadan hemen bir hüküm,
Belgen var mı derim, eylersin kem küm.
Avunur dururuz; Öyle ya  ölüm
Yaşlılara yakın, gençlere ırak.

İlk gün ağlar, bağrımızı deleriz,
Birkaç ay da acı acı meleriz.
En sonunda eğleniriz, güleriz
Uğraşma çuvala sığmıyor mızrak.

Gelmeden kendini ona hazırla
Sonra da yolunu bekle sabırla
Anayı atayı sağken hatırla,
Ölünce gözyaşı dökmeyi bırak.
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Bıkmadın

Daha dün  Samsun’du  bu gün baş şehir
Gezmekten hiç usanmadın, bıkmadın
Vardığın her yerde  yüzlerce şiir
Düzmekten  hiç usanmadın, bıkmadın.

Antep’in, Kilis’in ismini duyup
Uçup gittin  göçmen kuşlara uyup
Adana’da, taa Burdur’da okuyup
Yazmaktan hiç usanmadın, bıkmadın.

Yıl 90’dı tabanları yağlayıp
Yozgat’a vardın yalandan ağlayıp.
Onlarca koliyi tek tek bağlayıp
Çözmekten hiç usanmadın, bıkmadın.

2001 bu kez  Iğdır’a varıp
Altı sene yaşadın garip garip
Sök- tak derken onca eşyayı kırıp
Bozmaktan hiç usanmadın, bıkmadın.

Rabbim Kayseri’yi eyledi nasip
Yeniden değişti  düzen ve tertip.
Şehir, köy demeden bunca yer  gezip
Tozmaktan hiç usanmadın, bıkmadın.
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Bırakma

Daima ön safa sürüp dilini,
Kulağını gerilerde bırakma …
Uzanınca tutsun dostlar elini,
Ayağını gerilerde bırakma …

Gelmişiz dünyaya alış verişe,
Aldığın sattığın işlenir fişe.
Karar verip girdiğinde bir işe,
Ortağını gerilerde bırakma …

Kalbe zarar; kabarmamız, şişmemiz
Mümkündür gönülden gözden düşmemiz.
Nezaket  bahşeder bizim çeşmemiz
Bardağını gerilerde bırakma …

Hayat mektebinin dersidir elbet
Dostlar kaynaşırsa demlenir sohbet
Aradığın mutluluksa; muhabbet
Konağını gerilerde bırakma

Az konuş der Osman, kızma darılıp
İrtifanı kaybedersin  yorulup.
Yani  sözün irisine sarılıp
Ufağını gerilerde bırakma…

                   13/01/2007 Kayseri
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Bıraktım Takibi

Bıraktım seni takibi
Anıların peşindeyim.
Sana rastlamadım tabi
Daha yolun başındayım.

Almadım seni gündeme
Girme semtime, caddeme.
Boşuna etkim var deme
O alanın dışındayım.

Bilinmez ömür ne kadar
Kaç kış yaşarım kaç bahar?
Rastlamamıza yıllar var
Daha üç beş  yaşındayım.
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Bilalım

Almak farzdır gönderilen selamı
Yaratana asi olma Bilalım…
Ben ne suçlar ne kınarım adamı
İster al istersen alma Bilalım…

Söz ikram edene sözle cevap ver
Kafi gelmez, başla gözle cevap ver.
Bir selam salana yüzle cevap ver
Bu konuda geri kalma Bilalim…

Bürünerek sıfatına, pozuna
Gel takılma kör şeytanın izine.
Selamımı; getirenin yüzüne
Sille tokat gibi çalma  Bilalım…

İktisaden dönüverip virajı
Neye yarar büyütsen de garajı.
Çizdirirsin karizmayı, imajı
Bana selam melam salma Bilalım…

Bir selam salmıştım sünnete uyup
Almaman hen günah hem de çok ayıp.
Osman Bulut kimdir tanımam deyip
Gülünç bahaneler bulma Bilalım..
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Bilgecan

Bilgecan’ın  canına kast edenler
Kızarmış fırında yansın Allah’ım.
Kafi gelmez;  geberip de  gidenler
Cehennem narında yansın Allah’ım

Ne muradı varsa kalsın gözünde,
Daha fazla bırakma yeryüzünde
Mert’in, Münevver’in  gözü önünde
O mahşer yerinde yansın Allah’ım

Bilgecan’ın yaşadığını yaşat,
Bir değil beş değil onbinlerce kat.
Zalimleri  gayya kuyusuna at
Bir hayli derinde yansın Allah’ım

Azgınlara  fark ettir kudretini,
Bin kat artır azabın şiddetini.
Mahvet;  dünyasını, ahiretini
Bu gün de  yarın da yansın Allah’ım

Nasıl kucak açtım diye bu türe
Utancından inan çatlar yer küre
Bunlar “Bel hum adal” Kur’ana  göre
Hep yanmak zorunda,  yansın Allah’ım.

Öylesine alçak ki bu  kişiler
Eline su dökemez Haşhaşiler.
Toplumun yüzkarası bu vahşiler
Karanlık bir inde yansın Allah’ım

Savur gitsin kucağına ayazın
Ne kışın dinsin sızısı  ne yazın.
Erciyes’in, Uludağ’ın, Ilgaz’ın
Ağrı’nın  karında yansın Allah’ım

At içine yılan dolu çukurun,
Ver eline Münker ile Nekir’in
Hem İstanbul’un hem Diyarbakır’ın
Tarihi surunda yansın Allah’ım

Azgınların  katli vaciptir şer’an
Böyle  der kitabın Tevrat’la Kur’an.
Elinden, dilinden beline vuran
Nefsinin kirinde yansın Allah’ım

Sonu berbat  kör şeytana kanmanın
O İblisi kendine dost sanmanın.
CABBAR’SIN  emreyle,  bunlar yanmanın,
Enva-i türünde yansın Allah’ım.

Erteleme cezasını ver  peşin
Doğmasın üstüne  Ay’ın Güneş’in,
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Yakıtı taş,  insan  olan ateşin,
Kıpkızıl korunda yansın Allah’ım

Huzur haram   cana kıyan caniye
İnsanlığı kaybolmuş yabaniye
Ömür boyu tek saat, tek saniye
Kalmasın serinde yansın Allah’ım

Debelensin kan beynine vurdukça
Hücresinde  bağırsın  kudurdukça,
Dünya etrafında  dönüp durdukça
Her gün her turunda yansın Allah’ım

Rahman’sın,  Rahim’sin  Rabbülalemin
Biliriz Kahhar’dır bir diğer ismin
Bu caniler,  yedi kat cehennemin
Her sabah birinde yansın Allah’ım

İdam yok elinde bizim yargının
İşi zor çocuğun, kızın, kadının.
Millet daha ne kadar bu yangının
Amansız harında yansın Allah’ım.

Duaları kabul eden   Ey Rahman
Tek Sana yalvarır yakarır  Osman,
Bu vahşet son bulsun yeter el aman
Katiller darında yansın Allah’ım
                                  Osman BULUT
                                    15/12/2015
                                            SMSN

Osman Bulut
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Biliyorum

Bir gün bir yerde karşıma,
Çıkacaksın biliyorum..
Yüreğimi bir kez daha
Yakacaksın biliyorum…

Cebine atıp kârını,
Kapatacaksın fırını.
Tarladaki son ürünü,
Sökeceksin biliyorum..

Yaşamadım; Bayram, düğün
Her gün elem, her gün hüzün.
Tüm bunları sen de bir gün
Çekeceksin biliyorum..

Olsa da o yüreğin taş,
Hislerle edemezsin baş.
Gözlerinden üç damla yaş
Dökeceksin biliyorum….

Rastlarsın ömrün martına,
Kopar bir büyük  fırtına.
Yıllar bindikçe sırtına
Çökeceksin biliyorum…

            10.08.2008 Çarşamba-Samsun

Osman Bulut
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Bilmez Misin?

Ey vafasız bu garibi,
Özlemeyi bilmez misin?
Şirin gibi,  Leyla gibi
Sızlamayı bilmez misin?

Fani hayatın özüdür,
Nice aşığın tezidir.
Sevda meşhur bir dizidir,
İzlemeyi bilmez misin?

Yola düşenin yolunu,
Dağlar aşanın yolunu,
Sana koşanın yolunu,
Gözlemeyi bilmez misin?
                   03/07/2006

Osman Bulut
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Bir  Güneş Doğdu

Yıl Beş Yüz Yetmiş Bir, aylardan Nisan
Alemlere rahmet güneşi doğdu.
Habibullah oldu o yüce insan
Ebedi muhabbet  güneşi doğdu.

Zirvedeydi o gün; sapkınlık, zillet,
Mevcuttu toplumda her türlü illet.
Bitti sayesinde devr-i cehalet
Dünyaya saadet güneşi doğdu.

Kız evlatlar   gömülürdü toprağa,
Yalvarması yansımazdı kulağa.
Zulmetin arttığı karanlık çağa
İslam’la hidayet güneşi doğdu.

“Çöle İnen Nur”du asırlar evvel,
Yunus der; “Hem adı hem kendi güzel”
O gece ahlakı, huyu mükemmel
Edep, haya, iffet güneşi doğdu.

Doğruluğu dürüstlüğü gösteren
Fenalığı, azgınlığı hep yeren,
Sevgi dolu nice mesajlar veren
Bir büyük hitabet güneşi doğdu.

Doğmamıştı,  baba koştu ölüme,
Hakk sahip çıkarım dedi kuluma,
Der ki o yetimi alan Halime
“Evime bereket güneşi doğdu”.

Anne gitti; Yaşı altı olunca,
Yalnız kaldı dedesi de ölünce.
Peygamberdi yaşı kırka gelince
Aydınlandı ümmet, güneşi doğdu.

Haksızlıklar karşısında susmayan,
Akrabayla alakayı kesmeyen
Darılmayan, gücenmeyen, küsmeyen
Nezaket, zarafet güneşi doğdu.

Benimsemez; Bedduayı, laneti
Her durumda dua idi adeti.
Göğüsledi baskıları, şiddeti
Taif’te cesaret  güneşi doğdu.

İnsanları davet etti İslama,
Krallar, kisralar geçti selama.
Bağdat’a, Basra’ya, Mısır’a, Şam’a
Hazreti Muhammet (S.A.V.)  güneşi doğdu.

Osman Bulut
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Bir Daha

Umutla sabırla onu beklerken,
Doğmayan güneşim battı bir daha..
Talihim yüzüme gülecek derken,
Ateşler içine attı bir daha..

Ortaya çıkınca gizli görüşler,
Biter tatlı sözler, yüze gülüşler.
Kurduğum hayaller, gördüğüm düşler,
Bilinmez yerlere gitti bir daha..

Kerem gibi bende bahtı karayım,
Ferhat mıyım gidip dağlar yarayım.
Bırakmaz ki maksuduma varayım,
Engeller yakamı tuttu bir daha…

Bunca acı, keder, ıstırap, elem,
Bilmem nasıl yüreğimde olur cem.
Sürüp geldi senelerce bu matem,
Yamacımda baykuş öttü bir daha…

Osman Bulut
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Bir Hal Oldu

Seçemez akı karayı
Gözümüze bir hal oldu…
Kangren eyler yarayı
Tuzumuza bir hal oldu…

Göğsünü delerde mızrap,
İndirene sormaz hesap
Verirdi her söze cevap.
Sazımıza bir hal oldu…

Boldu bizde; saygı, hürmet,
Hem hoşgörü, hem muhabbet
Neyin nesidir bu hiddet
Özümüze bir hal oldu…

Bilinmez ki nerden çıkar?
Bunca eli, dili sakar.
Hatır kırar, gönül yıkar
Sözümüze bir hal oldu…

Bir “onursuz” sözden kat kat
Yumuşaktır tekme, tokat
Haddini aşıyor; Dikkat
Bazımıza bir hal oldu…

İçersen “rica” hapından
Dostlar ayrılmaz kapından.
Arınmaz Emir kipinden,
Yazımıza bir hal oldu…

Kurban olayım yönetmen,
Bana da bir rol ver hemen.
Vallahi gerek bir He-man,
Dizimize bir hal oldu..

Osman BULUT
                         03/03/2007 Iğdır

Osman Bulut
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Bir Şiir Yazarım

Bülbül kuru dala konsa;
Kızar bir şiir yazarım….
Aşk meyinden başım dönse;
Sızar bir şiir yazarım….

Hoşum; tatlıyla acıyla
Hem şucuyla, hem bucuyla.
Sözü dilimin ucuyla
Ezer bir şiir yazarım….

Mutluyum bu kötü (!)  huyla
İşim olmaz başka şeyle.
Ateşi bir bardak suyla
Özer bir şiir yazarım…

Gerilir ruhumun yayı
Kalmaz hiç esneme payı
İşte o zaman kafayı
Bozar bir şiir yazarım…

Bu gün de geçer yarin de
Durmaz hiçbir şey  yerinde.
Gah yüzeyde gah derinde
Yüzer bir şiir yazarım…

Geçirdim sükut çağını
Açıver şu kulağını.
Suskun dilimin bağını
Çözer bir şiir yazarım…

Vücudumu gönlüm güder
Her organım memnunum der.
 Mısraları dörder dörder
Dizer bir şiir yazarım…

Tanımaz bilmez bu hali
Deli zanneder ahali.
Çöllerde Mecnun misali
Gezer bir şiir yazarım…

Osman Bulut
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Bir Zamanlar

Sonum ne olacak, demeden girip,
Kavrulduğum aşkın sıcak çölüydü.
Hoyrat rüzgarlarla el ele verip,
Savurduğun yüreğimin külüydü.

Yetmedi mi hayallere daldığım?
Kurumuş göllere maya çaldığım.
Düşünüp durdukça şaşıp kaldığım,
Gönlümün her şeye tahammülüydü.
                        Ekim 2004 Aş. Çarıkçı

Osman Bulut
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Biri Var Haberin Olsun

“Kün” emriyle koskoca  kainatı,
Yaratan biri var haberin olsun.
Doğan ölür, bu düzenli hayatı,
Yürüten biri var haberin olsun.

İnandırmak zordur kalbi körleri,
Al yeşil renklerle bezer kırları.
Yüce dağ başına yağan karları,
Eriten biri var   haberin olsun.

Dört farklı mevsimle süsler yılları,
O zapt eder fırtınayı yelleri.
Yemyeşil dalları, renk renk gülleri
Kurutan biri var haberin olsun.

Yedi kat yer altı besler kuyunu,
Kullanırsın deresini, çayını
Zerre zerre alıp deniz suyunu
Arıtan biri var haberin olsun.

Derman kalmayınca elde ayakta,
Ruh bedenden ayrılır son durakta.
Aslı toprak olan cismi toprakta
Çürüten biri var haberin olsun.
                            Nisan 2002- Iğdır

Osman Bulut
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Birlik Beraberlik

Artırır şevki, morali,
İş’te birlik beraberlik…
Aydınlatır her suali,
Dışta birlik beraberlik…

Yorumlasak: “Rabbena”yı
Terk ederiz hep banayı
Kat kat yükseltir binayı
Taşta birlik beraberlik…

İçlerinde yok  kurnazı,
Hesap ederler ayazı.
Hedefe iletir kazı
Kuşta birlik beraberlik…

Kalem dışlarsa heceyi,
Kim anlatır düşünceyi?
Sabaha salar geceyi
Düşte birlik beraberlik…

Terk etmeli çocukluğu,
Gidermeli kopukluğu.
Kaldırır tüm soğukluğu,
Kışta birlik beraberlik…

Ayrımcılık fena kurttur
Marazdır, çaresiz derttir.
Bence en önemli şarttır
Başta birlik beraberlik…

Her kesimde aynı sorun,
Böyle sürüp gider oyun.
Diyemedim bir kez olsun,
İşte birlik beraberlik…
                         19.6.2010

Osman Bulut
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Bizde Hoşgörü

Kuluna en güzel bağıştır Haktan
Artar da eksilmez bizde hoşgörü…
Tamamlamak gerek yüce kaynaktan
Bitip tükenmişse sizde hoşgörü…

Aklın vazifesi, gönlün borcudur,
Tekamülün zirvesidir, burcudur.
Mutlu yuvaların sağlam harcıdır
Erkekte hoşgörü, kızda  hoşgörü…,

Gerilen tellerden duysa da azap
Dövse de o yufka bağrını mızrap
Her dem ölçülüdür verdiği cevap
Öfkeye notadır sazda hoşgörü.

Kaybolmaz etkisi, geçmez modası
Aklın kılavuzu, gönlün sevdası
Muhabbettir enerjisi, gıdası
Bununla beslenir özde hoşgörü…

Halkı bilmez Hakka taraf olmayan
Kalbinde merhamet, insaf olmayan
Sulandırır niyeti saf olmayan
Gün doğar kaybolur buzda hoşgörü…

Akıbet  soyulur parlak boyalar,
Kaplar ortalığı süsler, foyalar
Yalnız aklı kıt olanı  oyalar
Hoş bir ambalajdır sözde hoşgörü…

Kalbi mühürlünün yanına varma,
Onun hükmü belli üstünde durma.
Bulunmaz; boşuna kafayı yorma
Gerçeği görmeyen gözde hoşgörü…

Eğer kök salmışsa yüreğe gurur
Yeşeren tertemiz duygular kurur.
Yapmacık görünür, eğreti durur
Gülmeyi bilmeyen yüzde hoşgörü…

Sürdürür canlılar yaşam cengini
Görmek gerek hızını,  ahengini.
Değiştirir tabiatın rengini
Baharda hoşgörü, yazda hoşgörü…

Artık kapatmalı kavga çağını
Bozmalıyız şeytanın tuzağını
Güçlendirir sevgi saygı bağını
Şakada hoşgörü, nazda hoşgörü.

Huzur dolu, güven dolu bu liman

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayrılıp gidenin ahvali yaman
Tek rakibi bağnazlığı her zaman
Geride bırakır hızda hoşgörü

Osman der gün gelir dolarsa vade
Hay’dan gelen Hu’ya olur iade.
Atlastan, ipekten daha ziyade
Giderken giyilen bezde hoşgörü.

Osman Bulut
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Bizim Gönlümüz

Sevinir yanına biri gelince,
Muhabbet doludur gönlümüz bizim!
Serilir yerlere yeri gelince,
Dostlara  halıdır gönlümüz bizim!

Gözü yoktur şu  dünyanın şanında.
Her güzel ortama uyar anında.
Akıllıdır akıllının yanında,
Deliyle delidir gönlümüz bizim!

Bağıdır hayatın her ilkesinin,
Mecnunlarla Ferhatlar halkasının.
Fazla tanınmayan aşk ülkesinin
Küçük bir ilidir gönlümüz bizim!

Perdesi bulunmaz aşık sözünün,
Mızraptadır çaresi tüm sızının.
Dokundukça coşan sevda sazının,
En ince telidir gönlümüz bizim!

Her çeşit arzuya, isteğe uygun,
Cümleleri kısa, manası uzun.
Dosta gönderilen gizli mektubun
Mühürlü puludur gönlümüz bizim!
                                     Kasım 2004 Iğdır

Osman Bulut
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Bizim Hıyarlar

Nev-i şahsına münhasır  her şeyi,
Standart dışıdır  bizim  hıyarlar.
Göze  güzel  gösterirler   şer şeyi
İblisin eşidir bizim hıyarlar.

Nahoş kokar hoyrat bahçenin gülü,
Şarkı nerden bilsin  Garbın bülbülü.
Sanma Çengelköy’ün yerli mamülü
Ecnebi aşı’dır bizim  hıyarlar.

Suçlar  yetiştiği mümbit  toprağı,
Dış destekle doldurulur  yalağı.
Her sorunun, sıkıntının kaynağı
Çıbanın başıdır bizim  hıyarlar.

Sevmez, benimsemez  Milli Kültürü,
Tipi bozuk  GDO’dan ötürü.
Pazarda var  bak  her cinsi, her türü
Erkektir, dişidir bizim hıyarlar.

Osman gel kendini eyleme heder,
Akıl komut verir, ayaklar gider.
El oğlu uzaktan kumanda eder
Güdümlü kişidir  bizim hıyarlar.

Osman Bulut
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Bizim Hikayemiz

Bizler de çocuktuk vaktin birinde
Bir karıştı  boyumuz,  enimiz bizim.
Tanımayan yoktu o köy yerinde
Az çok yayılmıştı  ünümüz bizim.

Ne internet, ne telefon, ne tablet
Yoktu teknoloji  denen şu  illet
Birbirine gider gelirdi millet.
Sohbetle geçerdi  günümüz bizim.

Zeytin denesine durmazdık serin
Bekmezimiz vardı; şirin mi şirin.
Zamaneler gibi değildik narin
Vallahi  gayımdı  canımız bizim.

Daha lezzetliydi;  ayran, aş o gün
Arayıp durmazdık  organik ürün
Yufka ekmek yerdik günde üç öğün
Kepekli  katkısız  unumuz bizim.

Meşhur eden yemekti  bizim  ili,
Farklı  tarzı vardı  farklı stili.
Daha çok  pirpirim  aşı, eşgili
Balcandı, loğlazdı  menümüz bizim.

Süllüm derim, gıyyık derim loğ derim
Anlamaz zamane  yemin ederim.
Tavuk almaya   dükkana  giderim,
Hani  cücüğümüz,  pinimiz bizim.

Bize  masal anlatırdı abamız
Kahraman olmaktı cümle çabamız.
Oysa elde; ne sihirli lambamız,
Ne de emrimizde cinimiz vardı.

Eşya vardı- yoktu etmezdik tasa,
Bütün  bir köy bu haldeydi hülasa.
Ne sandalye arar idik,  ne masa,
Yer soframız, bakır sinimiz vardı.

Patoz  vakti yığılırdık harmana,
Belenir dururduk sapa samana.
Sekiz yıllık kısacık bir zamana
Sığmaz  şöhretimiz,  şanımız bizim.

Bizdik bahçelerin öz misafiri,
Tanırdık  en güzel  dutu, inciri.
Çözemezdi çocuk olmayan biri,
Çok zordu dersimiz, konumuz bizim.

Yara aldık; kafadan da koldan da,
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Devam derdik   dönemezdik yoldan da
Damdan da düştük o günler, daldan da
Durmazdı  akacak  kanımız bizim.

Mermer taşı döver ederdik gülle,
Araba yapardık dikenli  telle.
Oyuncağı satın almazdık öyle
Vardı hep  ustalık yanımız bizim.

Eski Gasteldi köyümün kevseri
Suya kandırırdı koca Haser’i.
Yıkıp yok etmişler o dev eseri
Geri kalan yalnız   anımız bizim.

O zaman de üç beş sorun çıkardı,
Çocuk bağrımızı biri yakardı.
Mendeburlar en çok gözden sokardı,
Çoktu arılara   kinimiz bizim.

Kimimiz haylazdık kimimiz sakin,
Farklı  dallarıydık kocaman  kökün.
Osman der,  bizler de  çocuktuk lakin
Biraz değişikti  tonumuz bizim.

Osman Bulut
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Boşa Uğraşma

Cahildeki, ahmaktaki inadı,
Kıramazsın hiç boş yere uğraşma…
Hele kaypaktaki kolu kanadı,
Göremezsin hiç boş yere uğraşma…

Operatör doktor sanma kasabı,
Kesip doğrar bozulursa asabı.
Hilekar insana kalkıp hesabı,
Soramazsın hiç boş yere uğraşma…

Dostluğu öldürür, defneder düne,
Yeni hedeflerle başlar her güne.
Menfaatçi yaratığın gönlüne,
Giremezsin hiç boş yere uğraşma…

Seyredilmez arsızların filimi,
Kokmuşun ayranı, yakar dilimi.
Çingen tezgahında çıkan kilimi,
Seremezsin hiç boş yere uğraşma…

Kesemezsin boşboğazın dilini,
Günde on kez şarja sokar pilini.
Ayarsızın saatinin zilini,
Kuramazsın hiç boş yere uğraşma…

Farklı her mahlukun; tıyneti, huyu
Yayabilen var mı kurtla kuzuyu?
Bir kaba doldurup ateşle suyu,
Karamazsın hiç boş yere uğraşma…

İstediğin kadar yumuşak davran,
Hasmın cinsi belli; yılandır yılan.
Düşman tetikteyken dünyada devran,
Süremezsin hiç boş yere uğraşma…

Elbet bir gün hükmü geçer onunda,
Demir bile yanar, çürür sonunda,
İstesen de değişin önünde
Duramazsın hiç boş yere uğraşma…

Osman Bulut
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Bu Başka ayı

Mümkün değil nezaketi öğretmek;
Ömrü dağ başında geçen ayıya…
Büyük hakarettir, tas ikram etmek
Suyunu yalaktan içen ayıya…

Ne teşekkür bilir, ne thanks ne mersi;
Kabalık illeti bu cinste ırsî.
Neye yarar edebiyat, dil dersi
Vahşi homurtular saçan ayıya…

Yüceltmez adamı giydiği forma,
Pirinç olmaz kırk kez dövülen yarma.
İki kelam edip çeneni yorma
Ağzını üç karış açan ayıya…

Sabah akşam boğazından hır gelir,
Şehri  bilmez aklına hep kır gelir.
Toplum kuralları çok ağır gelir
Ormandan ormana göçen ayıya…

Bu türlerde organ iki tanedir,
Duymaz kulak ile düşük çenedir.
Rastlamadı Osman bunca senedir
Sözlerini ölçüp biçen ayıya…

                  Temmuz 2008 Kayseri

Osman Bulut
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Bu Deli Gönlüm

Bir yolunu bulup eski çağlara,
Dönmek  ister benim  bu deli gönlüm…
O yemyeşil bahçelere bağlara,
İnmek ister benim  bu deli gönlüm…

Yönler yetişmezdi bizim yollara
Yürüdükçe ayrılırdı kollara.
Bir kuş olup meyve yüklü dallara
Konmak ister benim  bu deli gönlüm…

Salıncak kurduğum ağaç da ip de
Boşuna ararım kaybolmuş işte.
O demleri oralara gidip de
Anmak ister benim  bu deli gönlüm…

O masum çağları kurban edip te
Attık bir kuyuya kaldı en dipte
O çağları o yerlere gidip te
Anmak ister benim  bu deli gönlüm…

Bizde birdi teneke de altın da.
Eğilmezdik maddi düşler altında.
Şır şır akan çörtenlerin altında
Yunmak ister benim  bu deli gönlüm…

Osman Bulut
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Bu Dünyada

Yaşadıkça, insan oğlu,
Yaşlanıyor bu dünyada …
Çoğu zaman el-kol bağlı
Tuşlanıyor bu dünyada …

Bilinmez kaç yıl, kaç hafta
Kim arkada kim ön safta.
Hayat dersi dört tarafta
İşleniyor bu dünyada …

Nefsi yenmek lazım ama
Şeytan görevde daima
Yasak olsa da o elma
Dişleniyor bu dünyada…

İnsanı korkutmaz çile
Katlanır bir umut ile.
Istırap  çekmekten bile
Hoşlanıyor bu dünyada…

İnsan oğlu kısım kısım
Hep var bir muhalif kesim.
Fark etmiyor: Hasım, hısım
Taşlanıyor bu dünyada..

Bu günü bıraktık artık
Yelkeni maziye açtık
Geçmiş günler daha da sık
Düşleniyor bu dünyada…

Neresi benziyor  düne?
Al ilave et ömrüne.
Her sabah yeni bir güne
Başlanıyor bu dünyada…
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Bu gün

Bilmem bir tuzaktır, bilmem bir uğur,
Karşımda bir güzel salındı bu gün…
Bir tek geçmiş olsun diyen yok mudur?
Gönül bedenimden çalındı bu gün…

İnletti bir rüzgar hicran ney’ini,
Felek o zalime verdi reyini.
İçmem gerekirken aşkın meyini,
Kadehler elimden alındı bu gün…
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Bu Hayat

Düşlerimin kalıbına uymuyor,
Kısalıyor günden güne bu hayat...
Hayalimi hakikatten saymıyor,
Sevimsiz geliyor bana bu hayat...

Su bile bürünür halden hallere,
Bıkar gökyüzünden koşar sellere.
Bırakmaz gireyim farklı rollere
Geçmekte her zaman öne bu hayat...

Feryat figan eşliğinde halimi,
Arz eyledim çözemedi dilimi.
 Kırdı dizlerimi büktü belimi,
Omuzuma bine bine bu hayat…

Öylesine alışmış ki hilafa
Edemedim haklarımı   müdafa
Gidemedim istediğim tarafa
Çekip durdu aksi yöne bu hayat…
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Bu Kavga Bitmez

Duyuyoruz, yaşıyoruz ha bire,
Kocanın karıyla kavgası bitmez…
Kaygısına düşüyoruz   ha bire
EMİN’in KORU’yla kavgası bitmez…

Elbet yaptığı bu; kurdun kuşun da
O garipler  bu mevzunun  dışında.
Koştururlar nasip, kısmet peşinde,
Aslanın sürüyle kavgası bitmez…

Arada bir olması çok doğal da,
Kavga her gün, her saat, her kanalda.
Önce masaldaydı şimdi sanalda
Cadının periyle kavgası bitmez…

İlkokulda başlar, sürer lisede
Hiç hoşgörü gözükmüyor kimsede.
Zevkler, renkler tartışılmaz dense de,
Beyazla sarının kavgası bitmez…

Kimisi yanında; para, pul taşır
Kimisi dalkavuk üç beş kul taşır.
Biri mikrop taşır, biri bal taşır
Sinekle arının kavgası bitmez…

Had bildiren fazla, haddi bilen yok
Dilleri hiç sorma zehirli bir ok.
Gören sanır ortalıkta sorun çok,
Ötenin beriyle kavgası bitmez…

Altın çıkartırken taşın içinden,
Beyni mıncıklarken başın içinden,
Bilim çıkamadı işin içinden,
Islakla kurunun kavgası bitmez…

Kim ne derse desin hakikat böyle,
Melek gibi falan değildir öyle.
İnsanoğlunun hem kendi cinsiyle,
Hem hayvan türüyle kavgası bitmez…

El kol boştur; sağlam duyun yok ise,
Makul düşünceden payın yok ise.
Çözüme yetecek beyin yok ise,
Kafanın soruyla kavgası bitmez…

Sanmayın; cinsiyet, cesaret işi,
Hep kavgacı; hatun kişi, er kişi.
Yüz kez kırılsa da kafası dişi,
Ufağın iriyle kavgası bitmez…

Gündüzün geceyle, siyahın akla
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Yanlışın doğruyla, batılın Hakla,
Çok uslu olduğu gelmesin akla,
Osman’ın biriyle kavgası bitmez…
                               20.02.2010
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Bu Ramazan

Ne kasaba ne bir şehir
Köy değildir Bu Ramazan.
Ne deredir ne de nehir
Çay değildir Bu Ramazan

Asla şudur demem direk
Kimliği neyine gerek.
Kesinlikle o mübarek
Ay değildir Bu Ramazan

Odun değil yak diyeyim,
Çivi değil çak diyeyim.
Doğru değil ok diyeyim
Yay değildir Bu Ramazan

Bela arar yana yana
Üflesem belenir kana..
Cümle alem bilir bana
Tay değildir Bu Ramazan

El, ayak, yüz, kaş, göz sağlam
Fiziksel olarak tamam.
Ruh haliyle bir kıl adam
Tüy değildir Bu Ramazan

Benzemez asla ufağa
Gelmiş artık belli çağa.
Hayli yıl sarmış yumağa
Toy değildir Bu Ramazan

Kurak çölde su bendidir
En baba bulut kendidir.
Koskoca bey efendidir
Bey değildir Bu Ramazan

Zannetme sözle vurulur
Fırça yedikçe dirilir.
Zannetme çatlar kırılır
Fay değildir Bu Ramazan

             17.2.2008 Kayseri
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Bu Sabah

Deli gönül yine kaldı boşlukta,
Saçlarına takılayım bu sabah!
Kış günü ayazda, karda, soğukta
Gül bahçene sokulayım bu sabah!

Şansı olan her zorluğu başarır,
Talihsizin gözü her dem yaşarır.
Bakarsın yüreğim tekrar yeşerir,
Toprağına ekileyim bu sabah!

Çırpınan bir yürek durur solunda,
Merhamet olmalı Hakkın kulunda.
Gezip tozmak varken hayat yolunda,
Reva mıdır yıkılayım bu sabah!

Nasıl olsa düşeceğiz toprağa,
Belerler bizi de o son kundağa.
Sevda iksiriyim doldum bardağa
Taşlara çal döküleyim bu sabah!

Kadim dost kağıdı kalemi alıp,
Dünyalara bedel hüsnüne dalıp,
Şiir yazmak varken; avare kalıp
İster misin sıkılayım bu sabah!

Her çağın bulunur hasat zamanı,
İster kaldır ister dağıt harmanı.
Ezip geçeceksen sen bu Osman’ı
Bir kenara çekileyim bu sabah!
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Bu Sevda Başka

Senelerce böyle yalvarıp durdum
Gönül unutmadı onun adını.
Defalarca işkenceye başvurdum
Kıramadım gitti kör  inadını.

Orda kara gözlerin bir kopyası
Ancak öyle aydınlanır dünyası.
Gündüzler hayali, gece rüyası
Böyle bulmuş bu hayatın tadını.

Yıllar önce görüp sevdiği peri
O haliyle dönüp gelmez ki geri
Çıkıp gelse buyur etmez içeri
Aklı olan anlamaz  maksadını.

Özü yakalamış özü  o gülde
İstemez düğün de duvak da tül de.
Senelerce yaşıyorsa gönülde
Bu sevda hiç doldurmaz  miadını.
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Bu Şehir

Ne dağdır, ne deniz, ne göl ne nehir
Seninle arama giren bir şehir.
Üç günlük ömrümü eyledi zehir
Sanma çekingenim, sanma korkağım
Seni bu şehirden kaçıracağım.

O kadar da masum değil bu şehir
Seni kendisine eylemiş esir.
Varmış gibi ayaklarında zincir
O zincirden daha güçlü aşk bağım
Seni bu şehirden uçuracağım.

Nerede yüreğim, nerde bu şehir
Şehir görsün gözün şu kalbime gir.
Nasıl ağırlanır özel misafir
Sultana layıktır gönül konağım
Seni bu şehirden kurtaracağım.

Bunca yıl ne verdi sana bu şehir?
Etti mi birinci, ikinci vezir?
Seni sultan ilan etti bu fakir
Emrindedir; yerim, yurdum, toprağım
Seni bu şehirden ayıracağım.

Ne güler ne ağlar hissiz bu şehir
Kırılan bir kalbi edemez tamir.
Her köşesi, aşka sevdaya dair
Hep seni bekliyor caddem sokağım
Seni bu şehirdem koparacağım.

...
İşte tutuşturdun yandı ocağım
Seni bu şehirden soğutacağım.
                                        Ankara
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Burdur

Gördüm yazın sıcak, kışın soğuktu
Karışmadım Hakkın işine Burdur.
Bir gülünü sevdim hala çocuktu
Erişse de yirmi yaşına Burdur.

Başımda bir siyah saç bırakmadın,
Artık sabredecek  güç bırakmadın,
Aşksız koydun ama aç bırakmadın,
Bandım ekmeğimi aşına Burdur.

Şimdi boş, bu sevda için ne dense
Bu garibe deli divane dense.
Talih kuşu bilemedi nedense
Konmadı bu kulun başına Burdur.

Sevda bir güldür ki açarsa solmaz
Solsaydı bu güne kalmazdı kalmaz.
Bir de şu var; zorla güzellik olmaz
Demek ki gitmedim hoşuna Burdur.

Pervane ateşe koşar, olur kül
Yanıp da kavrulmak ona bir ödül.
Onda ne var deme, gönül bu gönül
Sever mi birini boşuna Burdur.

Varsın yele gitsin; hanın- harmanın
Üzülmezsin peşindeysen dermanın.
Hayaller aşığı olan Osman’ın
Üç günlük gerçekle işi ne Burdur.
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Burdur (Unutmam)

Unutmuş olsan sen beni Burdur,
Yaşadığım kışı, yazı unutmam…
İnan ki gözüme dizime durur
Yediğim ekmeği, tuzu unutmam…

Kavaklık’ta sana üstten bakardık,
Her sabah gölüne doğru akardık,
Perişan bir halde dersten çıkardık,
Dönüşteki yüksek hızı unutmam…

Depremevleri’nden Tugay’a kadar
Kıvrılarak giden geniş cadden var.
O yollar bizlere dar gelirdi dar
Yokuşu, inişi, düzü unutmam…

Tek parkında dinlenirdim yorulup,
Gah banklara, gah toprağa serilip.
Alpaslan’ın heykeline sarılıp,
Verdiğim onlarca pozu unutmam…

Çok okşadı yüreğimi hüzünler,
Ciğerimi ise boğdu tütünler.
Sende yaşanıldı sende o günler
Nice anı dolu mazi, unutmam…

Tugay girişinde o Çamur Şevket,
Kıymalı tostlarla verdi ziyafet.
Dar  dükkanda bol olurdu muhabbet,
Dinlenen, söylenen sözü unutmam…

Ne bahçeni bıraktım ne bağını,
Geçirmedim meyvelerin çağını.
Hatırlamasam da ömrün çoğunu,
Asla sende geçen azı unutmam…

Hem keder hem sevinç dolu o yıllar,
El tuttu seçtiğim dalı o yıllar,
Hep topraktı okul yolu o yıllar,
Soluyup yuttuğum tozu unutmam…

Düşüncem belliydi, niyetim halis
O zanneder ki kapandı bu bahis.
Yirmi beş senedir gönlümde hapis
Gözden ırak olan kızı unutmam…

Beş harf mevcut üç heceli isminde,
Aynı harf var; başıyla son kısmında.
Renk kalmasa bile solan resminde,
Siyak saçı, ela gözü unutmam…

Anmasa da o kul hayırla beni,
Sen karşıla müspet tavırla beni.
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“Hadi gali” Burdur hatırla beni,
Sendeki bu eşiz nazı unutmam…
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Burdur Sevdası

Misafirin oldum; önce okulu
Sonra askerliği bitirdim Burdur…
Giderken hem seni, hem  de o kulu
Kalbimde saklayıp götürdüm Burdur…

Kalemler yazmaktan aciz sevdamı,
Sessiz yaşıyorum sessiz sevdamı,
Gömmedim bir yere ikiz sevdamı,
Daim yüreğimde yatırdım Burdur…

Dedim; sevmek bir yüreğin tek işi,
Yalnız sevdim, yapamadım ek işi.
Öyle gösteriyor halkın bakışı,
Sayende aklımı yitirdim Burdur…

Yaydım hislerimi sazın teline,
Bir de baktım gelmiş türkü haline.
Takdim edemedim gonca gülüne,
Yıllar sonra sana getirdim Burdur…

Seni bilen eşe dosta  sorarak,
Andım o günleri hayal kurarak.
Zamanı geriye doğru sararak,
Tekrar o sıraya oturdum Burdur…
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Burdur Unutamadım

Unuttum iki yıl üç yıl önceyi
Burdurlu yılları unutamadım...
Hem başımı yakan o tek goncayı
Hem diğer gülleri unutamadım...

O günlerden kalmış yirmi otuz poz,
Baktıkça hüzünlen, moralini boz.
Kışın çamur üretirdi, yazın toz
O toprak yolları unutamadım...

Bülentle başladı fülüt sevdamız,
Artık o olmuştu ruhsal gıdamız.
Rahatlardık sahnedeyken Şeydamız
Şakıyan dilleri unutamadım...

Nazım, Hikmet, Havva, Aslıhan, Ayfer
Ne tarafa doğru yaptılar sefer?
Her yıl voleybolda bizimdi zafer
O çılgın halleri unutamadım...

Sevginin kütlesi bulsa da tonu
Yormazmış yüreği anladım onu.
Saz ile kurduğum muhabbet sonu
Kırılan telleri unutamadım...

Gönlünü bir mekan süsler herkesin
Mekanımın Burdur olduğu kesin.
Şeyda bülbül varsın vatanım desin
Ben de o elleri unutamadım...

Tanyolaç eritti göbeğimizi,
Recoyla şaşırdık feleğimizi,
Saran oydu gönül peteğimizi,
Hüseyin Balları unutamadım..

Gerçekleşti Sıddıkımın hayali
Dede oldu duysun artık ahali.
Anaratla Mehmet  Ali misali
Doğuştan kılları unutamadım

Bizler kırktan fazla acemi tavşan
Derslerin zülmünden olduk perişan.
Hasbelkader 2/B de buluşan
O güzel kulları unutamadım...

Kırk yıl okuması lazım Osmanın
Gönlü sızlar sızım sızım Osmanın
Dersi tükenmedi bizim Osmanın
O yanık zilleri unutamadım...

                             15/11/2010
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Bünyamin DEMİR

Gitti Özvatan’a  ayrıldı evden
Kayseri iliyle işi kalmadı.
El çekti her türlü resmi görevden
Müdürle, valiyle işi kalmadı.

Bir çift kanaryası  vardı şen şakrak,
Bir şair komşusu vardı; az çatlak,
Bir vosvosu vardı; kafadan kontak
Usluyla deliyle işi kalmadı.

Ne müdürlük ister artık, ne koltuk
Ne kış  üzer artık onu,  ne soğuk.
Gitti ötelere hem de   çok çabuk
Dünyada haliyle işi  kalmadı.

Kalmaz dünya memur ile amire,
Uçtu gitti bak Bünyamin Demir’e
Uydu  Yaratandan gelen Emire
Ali’yle Veli’yle işi kalmadı.

Aylarca yıllarca  hasta halıyla
Hak aradı mahkeme kanalıyla.
Siyasetin; beyazıyla, alıyla
Sağıyla, soluyla  işi kalmadı.

Canından da çok severdi tütünü,
O meretle  süslerdi her öğünü.
Son noktayı koydu bir Salı günü,
Başka bir salıyla işi kalmadı.

Yaş altmışa yeni girmişti daha,
Ruhu için gönderin birl fatiha
Allah’tan gelmişti, gitti Allah’a
O’nun tek kuluyla işi kalmadı.
                                    06/01/2016
                                              5M5N
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Can Can Can

Altın kaç para ki, gümüş kaç para
En kıymetli maden candır canım can.
İmkanı olsa da sürsek pazara
En çok para eden candır canım can.

Mal mülk baş tacı, o yerde sürünür
Zannedilir her ortamda barınır.
Kasalarda  kilitlerle korunur
Korunmayan neden candır canım can.

Sarmaş dolaş yaşar durur ruh ile
Birlikte çekilir işkence , çile
Nefis denen azgın mahluku bile
Dolaştırıp güden candır canım can.

Kaza, bela, afet  çıkar her günde
Şanslıysan ecele atarsın künde.
Bazen yer altında bazen üstünde
Kaybolup da giden candır canım can.
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Cayacağım Yok Benim

O simsiyah gözlerinin seyrine,
Doyamadım, doyacağım yok benim.
Mahrum etme  sevdiklerin hayrına,
Başka arzum, diyeceğim  yok benim.

Seninle değişir rengi güzlerin,
Nezaketle mayalanmış sözlerin.
Sarhoşuyum o esrarlı gözlerin,
Kolay kolay ayacağım yok benim.

Gıdadır gönlüme işvenle nazın,
Bildiğini işle, vermişim izin.
Yaksa da bağrımı her acı sözün,
Bu sevdadan cayacağım yok benim.
                          27.03.2004 Tuzluca
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Ceset

Lüzumsuz yoldaşın(!) , faydasız dostun (!) ,
Sağlığına nasıl dua edeyim?
Nazarımda bunlar odundur odun,
Sağlığına niye dua edeyim?

Odun bile ya köz olur ya kömür,
Bütün türlerinden  dilerim özür.
Sürüverir otlar gibi bir ömür,
Sağlığına niçin dua edeyim?

Çoktur otların da faydası elbet,
Dilsiz mala saman olur akıbet.
Böyleleri zaten olmuştur ceset,
Sağlığına neden dua edeyim?
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Cici Çocuklar

Kız erkek beraber yaşar elbette
Evi  barkı ortak tutun çocuklar…
Eğlence de bol olur muhabbet de
Dans mans yapın, stres atın çocuklar…

Üçüncü kişiymiş şeytan arada
İnanmayın, payı yoktur kirada.
Korkuluk mu durur onlar orada
Sizi korur direk, sütun çocuklar…

Paracıklar tek bir havuza akar
Zarar ziyan olmaz cepte kalır kâr
Erkek odun keser, kız esvap yıkar
Hayat şartları çok çetin çocuklar…

Öğüde karnınız tok olmalı tok
Toplum yadırgarmış düşünmeyin çok
Diplomaya nasılsa etkisi yok
Onların verdiği notun çocuklar…

Kimse sizi ayırmasın, bölmesin
Zinhar velinize haber salmasın.
Susmayın ki sıra size gelmesin
Ekranlarda bol bol ötün çocuklar…

Çocuğu mükellef kılmamış Mevla
Buluğa ermeniz lazım evvela
Ağzınızda durur kokusu hâlâ
Dünkü içtiğiniz sütün çocuklar…
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Cilalı Dünya

Bir yanında  acı dolu gerçekler,
Bir yanın boyalı,  cilalı dünya.
Bir elinde renk  renk  güller, çiçekler
Bir elin sopalı, palalı dünya.

Bir yer var,  gidilir geri gelinmez,
Nice örnek varken ibret alınmaz.
Kaç defa boşaldı doldu bilinmez
Adem oğluna yurt olalı dünya.

Açmak ister Rabbim ile aramı,
Nefse uy der, sonra yakar çıramı.
Gözümün içine sokar haramı,
Uzak tutmak ister  helalı dünya.

Bu gün açar yârin solar çiğdemin,
Gah kara gah beyaz yazar kalemin
Ne düğünün tükenir,  ne matemin
Bir gün sazlı, bir gün selalı dünya.
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Çal Çamuru İzi kalsın

At çamuru izi kalsın,
Başarının şartı budur.
Etik olmaz deme sakın,
En etkili sorti budur.

Hak,  hukuk, töre, anane
Böyle demezmiş, sana ne.
Kaydeyle gelir hanene
Kazanç budur, artı budur.

Bilir her tür numarayı,
Dü şeş oynar dubarayı
İyi kullanır karayı
Tek şansı, tek kartı budur.

Biri kaba, biri zarif
Farkı tez  fark eder arif.
Cahile etmeli tarif
Karga şudur, martı budur.

Alır masum  iki hece,
“Düz”den türer bu düzmece
Kutla dur; kırk gün, kırk gece
Cümbüş budur, parti budur.

Artık çok değişti devir,
Serbest çalış, işi bitir.
Arz ettiğin bölgeden gir
Karnı budur, sırtı budur

İyi bilir dil yalanı,
İpe gönderir insanı.
Terk etmek olmaz vicdanı
Gerçek ölçü, tartı budur

İnsanlık sade insanlık,
Budur dünyada sultanlık.
Samimi  özür, pişmanlık
Suçlara tek örtü budur..
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Çamalan Köyü Ayvacuk

Dağınık evlerin, yokuş bir yolun
Yemyeşil ormanın vardı Çamalan.
Tek başın, tek gövden, beş büyük dalın
Geniş bir alanın vardı Çamalan.

Yolun dik; koymazdı dizimde derman
Yağmurun Güneş’e vermezdi aman.
Eteğinde KATİL, UĞURSUZ umman
Başında dumanın vardı Çamalan.

Beslenirdim; kestaneyle, töngelle
Ballı yumurtayla, yağla, reçelle
Güreşirdim tek rakibim Yüksel’le
Bir tek pehlivanın vardı Çamalan.

Yeğindi goynümüş armudun tadı
“Badal”dı “süllüm”ün sendeki adı.
Yine de anlaşmak hiç zor olmadı,
Yerel bir lisanın vardı Çamalan.

Sezgin ile fena kavga ederdim
Pek küçük büyüsün döverim derdim.
O kesmezdi  kuş avına giderdim
Minicik tavşanın vardı Çamalan.

Galdirik turşusu ile bol sovan
Kavurması cana can katardı can
Bilmiyorum şimdi var mı Erdoğan?
Çakma Erbakan’ın vardı Çamalan.

Akşamları pişti partimiz vardı
Ödül tavuk; ne dana ne davardı.
Ondan usanınca yüzük başlardı
Nasılsa fincanın vardı Çamalan.

Camin vardı; atanmazdı imamın
Adın Çamalan’dı,  yoktu ki çamın
Ne lokantan, ne hanın, ne hamamın
Ne de bir dükkanın vardı Çamalan.

Deli de istersen deli   bu adam,
Sendeki her günüm bayramdı bayram.
Kime gitsem, hangi kapıyı çalsam
İkramın, ihsanın vardı Çamalan.

Çabuk geldi geçti seneler, aylar
Ana baba olmuş bayanlar baylar.
Küçük Ayşen, Büyük Ayşen, Tuncaylar
Gülhan’ın, Nurhan’ın vardı Çamalan.

Başla göz üstüne Rabbim davetin
Vakitsiz ölüme katlanmak çetin
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Hani; Tahsin, Gülay, Muzaffer, Metin
Şirin’in, Hakan’ın vardı Çamalan.

Kırk tür tonu vardı yeşil renginin
Ziyadeydi  Çağlayan’ın, Keskin’in
Akan’ın, Çakır’ın, Ünlü’n, Zengin’in
Semiz’in, Şencan’ın vardı Çamalan.

Ağalar Çavuşlar düşmüş toprağa,
Allah sağlık versin hastaya sağa
Şimdi bilmem kim Çavuştur kim  Ağa?
Dört dörtlük insanın vardı Çamalan.

Her Cuma sonrası oynardık futbol
Tahsin Çavuş gelir kızardı bol bol.
Küserdi, Musa’ya atamazdık gol
Bir küçük meydanın vardı Çamalan.

Defansta Mustafa, Şirin’le Cemil
Arada ezilir giderdi Adil.
Nazif’le Ahmet’ti başkası değil
Bir çiftte  kaptanın vardı Çamalan.

Taşlaştı mı dura dura dağların,
Neden selam salmaz bura dağların?
Hakimiydin sıra sıra dağların
Ezelden fermanın vardı Çamalan.

Dört- beş sene ben çaldım sen söyledin
Demedin; Bunca yıl n’ettin, n’yledin?
Attın terkisine yolcu eyledin
Gurbete kervanın vardı Çamalan.

Aklından çıkar mı  her gelip geçen
Ekmeğinden yiyip suyundan içen?
Unutma yurduna konup da göçen,
Bir deli Osman’ın vardı Çamalan.
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Çıkış İniş

İster koltuğa otur, ister yer minderine.
Kalkacağın gün, saat yazılmış kaderine.
Memur idim;  yükseldim, makama geçtim deme
En sonunda inmek var iki metre derine.
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Çocuğun Dünyası

Her gün on binlerce bebek  ağırlar,
Bakarsın ki dev bir beşiktir dünya.
Büyüklere karşı  birazcık  gaddar
Mevzu çocuklarsa müşfiktir dünya.

Ne karnı aç olsun, ne altı ıslak
Başlar yaygaraya dayanmaz kulak.
Konuşunca pat küt, yarım yamalak
Asıl o zamanlar şenliktir dünya.

Arzın; siyah, beyaz, sarı çiçeği
Koparılmamaktır bir tek isteği.
Olsa da  şu gürlemesi, şimşeği
Yine de çok  kibar, naziktir dünya.

Tek tur atmaz onlar yoksa alemde,
Aşk da olmaz, mutluluk da, özlem de.
Kutuplar bahsini geç bir kalemde
Çocuklara doğru eğiktir dünya.

Taş gibi kalpleri deler sözleri,
Herkese esenlik diler yüzleri,
Her nereye baksa güler gözleri,
Dersin ne kadar da  komiktir dünya.

Ne varsa  dünyada onun  öz hakkı,
Gel gelelim esirgenir göz hakkı.
Belki yoktur  diye hiçbir  söz hakkı
Hayatımız  parça pinçiktir dünya.

O mümbit bağrında açan tomurcuk,
Filiz de, gonca de  cuk oturur cuk.
Biz ayırt etsek de erkek-  kız çocuk
Bu konuda başın dimdiktir dünya.

Hassas yükün bir çocuklar, bir ana
Toprağını  dar eyle el  vurana.
Kalplerini örseleyip kırana
Atacağın iki tepiktir dünya.

Osman sorun yok der, gök bulutluysa
İnsan oğlu  yarından umutluysa.
Güllük gülistanlık onlar mutluysa
Değilse kim bilir ne’liktir dünya.
                          24/12/2018
                                   SNCN
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Çocuk  -Ebiş İçin-

Ana baba için koca bir ömür
Konuktur küçücük yürekte çocuk.
Onlar için sanki emirdir emir
Ne zaman bulunsa istekte çocuk.

“Süs” dersen gülüşü, gözü, kaşı var
Görüp” maşallah” de değmesin nazar.
Hepsi de güzeldir melekler kadar
 Basma da giyinse, ipek de çocuk.

Ocaklar elbette çocukla tüter
Düşler onla başlar, o yoksa biter.
Hayırlı, sağlıklı olması yeter
Kız da olabilir erkek de çocuk.

Her evlat çocuktur her an her yerde
Kalmasın istenir; Darda kederde.
Yaşı yirmi olmuş koca gençler de
Henüz bir yaşında bebek de çocuk.

Güzel kokmak için sana özenir
Sarı, beyaz her rengine bezenir
Dikkat et tahtına doğru uzanır.
Renk renk açan gül de çiçek de çocuk.

Lafla  anlatılmaz kadri, kıymeti
Ömrün gayesidir sözün özeti.
Nasıldır derseniz tadı, lezzeti
 Bana göre baldır petekte çocuk.
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Çocuk İçin Baba Baba İçin Çocuk

Baba İçin Çocuk
Çocuk   baba  için  büyük  bir  servet,
Maddi  ve   manevi  yönden güç, kuvvet
İnci mi,  yakut mu,  zümrüt  mü deme
Çok  iyi  işlerse  öyledir,  evet.

             Çocuk  İçin  Baba
Babanızı   sayın,  sevin   çocuklar
Direğidir   o  bir evin  çocuklar
Size  gücü  yetmez  o  yaşadıkça
Dünya denen büyük devin çocuklar.
                                                   08/11/2015
                                                      5m5n
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Çocuk Sevgisi

Büyüdüm desen de günde yüz kere;
Annenin, babanın bebeğisin sen.
Renk katarsın bulunduğun her yere;
Dünyanın en güzel çiçeğisin sen.

Kokusu sendedir kırın, ovanın,
Neşe kaynağısın mutlu yuvanın.
Sevgi ile  hazırlanan  kovanın,
Sabırla  örülen, peteğisin sen.

Ağrımasın başın, inci dişlerin,
Tadı kaçar yediğimiz aşların.
Kokunu tatmamış, mahzun eşlerin,
Beş vakit duası, dileğisin sen.

Sonsuzdur kalbinde merhamet, insaf;
Dökülmez dilinden kırıcı bir laf.
Sözlerin samimi, fikirlerin  saf,
Dünyanın kanatsız meleğisin sen.

Yüksekte dağ, enginlerde denizsin,
Yağmur kadar, toprak kadar temizsin.
Öylesine  mübareksin, azizsin,
Sofraların suyu, ekmeğisin sen.

Senin için; Ninni, beşik, salıncak,
Bunlar avutmazsa hazırdır kucak.
Sen varsan bereket dolar; ev, ocak
Talih kuşu, uğur böceğisin sen.

İlham kaynağısın onca şairin,
Seninle çehresi güler şiirin.
Rüyadan güzelsin, hayalden şirin
Masalın, öykünün gerçeğisin sen.

Kalpler fethedersin yoktur silahın,
Hak nezdinde olmaz suçun, günahın.
Yaratıp, yaşatan yüce Allah’ın,
Sonsuz kudretinin örneğisin sen.
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Çocuklar

Doyulmuyor lezzetine tadına,
Şekerimiz balımızdır çocuklar..
Ana- baba, dede- nine  adına
Tutunacak dalımızdır çocuklar..

Şeklen insan ama ruhen melektir,
Yuvaya sonradan ulanan ektir.
Üç yüz altmış beş gün kokan çiçektir
Yediveren gülümüzdür  çocuklar..

İnşallah haberdar olur ayetten
Günü geldiğinde kaçmaz hizmetten.
Düşer isek bir gün güçten kuvvetten
Elimizdir kolumuzdur çocuklar..

Dünyamızın şirin akan ırmağı
Mutluluk dağıtan sevgi yumağı
Sevinç pınarıdır, neşe kaynağı
Kurumayan gölümüzdür çocuklar..
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Çok Şükür

Senelerce beklediğim sevgili,
Çıkıp geldin eda ile naz ile…
Unutmadı yaptığımız kavili,
Çıkıp karşıladım güler yüz ile…

Güzelsin; üç bin altı yüz beninle,
Teslim aldın beni işte onunla.
Teskin olmaz sesi cılız Kanun’la
Deli gönül coşmak ister  saz ile…

Olmasaydı bu divane bu yetim
Seni senelerce kim beklerdi kim?
Bilmem kaç yıl geçti, kaç ay, kaç mevsim?
Isıttın kalbimi sıcak yaz ile…

Elbet mümkün değil her dala konman,
Derdim şu diyene bir deva sunman.
Gönlümü mest etti adımı anman
Yüz sene yaşarım ben bu haz ile…

Mecnun iken Ferhat olsa da adım
Uçamam takıver kolum kanadım.
İkramı kesmemen arzum, muradım
Gönül avunmuyor inan az ile…

Görünmedi sevgilinin cemâli,
Ayırdım gerçekten düşü, hayâli
Az mı avutuldum bebek misâli,
Aslı astarı olmayan söz ile…

Umut bağlamak yok krala, şaha.
Gün doğanda gece varır sabaha,
Teşekkürüm şanı Yüce Allah’a,
Gördüm ya sonunda seni göz ile…

Vazgeçmedim senin gibi güzelden,
Az da olsa yüzün gördüm tez elden.
Doğanın kanunu böyle ezelden,
Dağ kül oldu yaman yanan köz ile…

                           06.06.2010
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Dede 2

İkiye yükseldi  torun sayısı,
Bu gün biraz daha yaşlandın dede.
Çok sevindi  teyzeleri dayısı,
Galiba  birazcık  dışlandın dede.

İki bin on yedi, bir ekim, Pazar
Korkmasın  gönlünde Ona da yer var.
İnkar etme en az  babalık kadar
Sen bu dedelikten hoşlandın dede.

Ortaya çıkacak yeni sorunlar (!)
Harçlık ister her bayram bu torunlar.
Senin için zor geçecek yarınlar.
Kaptırdın paçayı dişlendin dede.

Ne  yazarsa yazsın kul künyesinde,
Sevgi, şefkat olmalı bünyesinde.
De hele  insanlık atölyesinde,
Ne kadar yoğrulup işlendin dede

Erkek kız ayırmak  gayri insani
Cehalet dönemi bitmişti hani.
Ne çocuğa, ne toruna yabani
Olamazsın  çünkü  aşlandın dede.

Sağlı sollu yiyorken  şırıngayı
Gönlüm genç, beynim dinç  de geç dalgayı,
Silemezsin artık yedin damgayı,
“İhtiyar” olarak fişlendin dede.
                                     02/10/2017
                                               5M5N
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Dede 3

Yaratıp yaşatan Rabbine şükret
Gördün bak üçüncü torunu dede.
Kıymet bilen için büyük bir devlet
Hazırla kalbinde yerini dede.

“Elif” olsun dendi; dosdoğru,  ince
“Hüma” da çok güzel yakıştı bence
Baharından, yazından aylar önce
Gördü Ankara’nın karını dede.

Çocuktur dünyanın en şirin şeyi
Sevimli hanımı, yaramaz beyi.
Keyfin kahyada yok, iyisin iyi
Tattın sevginin her türünü dede.

Korkma  bunlar yarın ekmek, aş derse
Bayramlıktan, harçlıktan bahsederse.
Beş yılda üç torun, böyle giderse
Açarsın bir ekmek fırını dede.

Tez geçer de kabızlığı, ishali
Ömür boyu sürer bunun ihmali.
Büyüğün; sevgisiz, ilgisiz hali
Onların en büyük sorunu dede.

Hayırlıdır Mevlamızın her işi,
Erkeği de kızı da üstün kişi.
Madem ki bir şu beş parmağın beşi,
Göz ardı etme hiç birini dede.

Sorun değil torun binsin beline
Bir de onu götür  “atta” iline
Dört evlat, üç torun geçti eline
Sağlama almışsın yarını dede.

Torun Hasan demek, Hüseyin demek
Resulullah gibi sarılmak gerek
Sevgide çok  engin, ilgide yüksek
Her dem olmalısın derunî dede.

Uymasa da; kılığımız, tipimiz,
Kral  olsa da soyumuz sopumuz,
Buyruk öyle; bir çobanız hepimiz
Kurt kuş kapmasın bak sürünü dede.

Yıllar  vura vura kulu kocaltır,
Osman’ın da  soluğunu daraltır.
Gah sıcaklar, gah soğuklar bunaltır
Ararsın duldayı serini dede.
                           08/01/2019
                               SNCN
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Değil

Mazlum da diyemem sana zalim de,
Allah bilir  kusur nerde, suç kimde.
Fırtınalar kopuyorken  içimde
Feryadım, figanım öyle gür değil.

İmkansız bendeki aşka bir çare
Olsaydı diyorum keşke bir çare.
Elbette düşündüm başka bir çare
Gönül aptal değil, gözler kör değil.

Ne emir var orta yerde ne cebir,
Dil dönmez, dönse de edemez tabir.
Tesellim hayaller, ilacım sabır
Gönül asla “yeter artık” der değil.

Ellerime kelepçeyi takan Sen
Damarımda coşku ile akan Sen
Beni üç yüz altmış beş gün yakan Sen,
Gökyüzünde gördüğün o kor değil.
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Değil Midir

Nedendir bunca hırs, bunca ihtiras;
Hissemiz beş metre bez değil midir?
İstersen doksana doksan beşe bas,
Varacak en son yaş yüz değil midir?

        İbretle gez dünya denen küreyi,
         İyi kullan elindeki süreyi,
         Doldur boş bırakma hiçbir kareyi,
         Ömür bir çekimlik poz değil midir?

Dağılıp gitmeyen kara bulutlar,
Daim direklerde patlayan şutlar,
Yıkılan hayaller, sönen umutlar,
Yüreği dağlayan köz  değil midir?

Cahil kişilerle eyleme sohbet,
Seni bir ateşe atar akıbet,
Söylerken de dinlerken de dikkat et,
En etkili silah söz değil midir?

Görünce çevrende baharı, yazı,
Coşarsın eline alıp da sazı,
Hesaba katmazsın karı, ayazı,
Mevsimlerden biri güz değil midir?

          Bazen yollarında sular çağlatır,
          Bazen keser, yüreğini dağlatır,
          Bir gün sevindirse beş gün ağlatır,
          Feleğin her tavrı naz değil midir?
                                            Aralık 2003 Iğdır

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değildir

Hanımına iyi davranmak demek
Karşısında boyun bükmek değildir.
Canımlı, cicimli sözler söylemek
Bir ömür kahrını çekmek değildir.

Geriden gelmeli yolda giderken
O sükut etmeli erkek laf derken.
Erlik; eksik etek  dır dır ederken
Dudaklara çivi çakmak değildir.

Akıl ermez kadınların işine
Ayakta uyutur girer düşüne.
Kahramanlık; Düşüverip peşine
Birine abayı yakmak değildir.

Fasa fiso o birlik beraberlik
Fırsat ver, başına fırlatır terlik.
Yazık, günah deme, insan severlik
Bunları kafaya takmak değildir.

Bir erkek ikiye üçe de bakar
Evelallah ne yıkılır ne çöker.
Gel sen de  sayıyı ikiye çıkar
Bu mevcut yuvayı yıkmak değildir.

Hanımın uydusu olmaktan kaçın
Ya dökülür ya da, ağarır saçın
Hoş geçinmek, fikrini almak için
Ağzının içine bakmak değildir.

Ara sıra vur, kesilsin soluğu
Çağırıp durmasın çoluk çocuğu.
Eksik etme tepesinden yumruğu
Kocalık dişini sıkmak değildir.

Kolay değil kocalığı yüklenmek,
Kazakgiller halkasına eklenmek.
Dimdik durmak; diklenmektir diklenmek
Karşısında hep diz çökmek değildir.
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Değişmez

Böyle gelmiş böyle gider
Huyu değişmez dünyanın.
Sesi çıkmayanı güder
Beyi değişmez dünyanın.

Asla olmaz zayıfa yar
Kuru soğan gibi  kıyar.
Hep güçlü tarafa kayar
Oyu değişmez dünyanın.

Ömrü sayfa sayfa yırtar,
Yiğitsen yırttırma kurtar.
Yılı birer birer artar,
Ayı değişmez dünyanın.

Yazın cennettir ovası,
Kışın dökülür sıvası.
Zannedilmesin; havası-
Suyu değişmez dünyanın.

Durmaz; Tutsan da çeksen de,
Önüne beton döksen de.
Döner belli bir eksende
Rayı değişmez dünyanın.

Süslü boyalı bir küre,
Esaret bağışlar hüre
Güldürür kısa bir süre,
Toyu değişmez dünyanın.

Kanunu var tek bir satır,
Ya kırk katır, ya kırk satır.
Güzel hoplatır zıplatır
Yayı değişmez dünyanın.
                      22/03/2010 Kayseri
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Değişti 50. Yıl Şiiri

50. Yıl Şiiri
Hodri meydan çekiyordum yıllara,
Sayı çoğaldıkça işler değişti…
Dev kayalar döker oldu  yollara,
Eski ufak tefek taşlar değişti…

Elli yıllık tecrübeyi, bilgiyi
Karıp karıştırdım açtım sergiyi.
Bahar kesti; alakayı, ilgiyi
Havaya bürünen kışlar değişti…

Bende özlem duydum;  Saraya, köşke
Geçmedi elime, geçseydi keşke.
Arzum dün başkaydı, bu gün bir başka
Hayaller, umutlar, düşler değişti…

Hala beceremem adam seçmeyi,
Gülü alıp dikenleri biçmeyi.
Öğrendim her şeye gülüp geçmeyi,
Asık yüzler, çatık kaşlar değişti…

Her birine versem de bir numara
İsimleri yazılıdır  kenara.
Hiç eksik olmadı yürekte yara
Sadece saplanan şişler değişti…

Kullanmak nafile süsü, boyayı
Anlayan göz tez fark eder foyayı.
Gözler cam ardından izler dünyayı
Saçlar karla doldu, dişler değişti…

Hızlı koşar zaman isimli kısrak,
İnsafsız  saatler bilmez  dur durak
Takvimlerden her gün bir güzel yaprak
Yerlere düştükçe yaşlar değişti…
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Deli Gönül

Sırtında koskoca can var
Yükün ağır deli gönül..
Zevkle taşı kabre kadar
Deme hayır deli gönül..

Uğraşma  kasayla, küple
Salmazlar en ufak çöple.
Dünyanın malını topla
Elde sıfır deli gönül..

Mevlanın emrinden çıkma,
Yukarıya doğru akma
İnsana tepeden bakma
Sor hal hatır deli gönül..

Bes yürekten olsun istek
Gelir Yaratandan destek
Her zorluğun ilacı tek
O da sabır deli gönül..
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Deli Kalbim

Dolaştırdın; tabip tabip
Yordun beni deli kalbim.
Tehlike sinyali verip,
Gerdin beni deli kalbim.

Etli, yağlı, tuzlu yemek
Yeme dersin bu ne demek.
Açlığa mahkum eylemek
Derdin beni deli kalbim.

Uymadım yasalarına,
Yağ tıkadım damarına.
Anjiyo masalarına,
Serdin beni deli kalbim.

Koşardım, vermeden mola
Çıkardım en yüksek dala.
Yokuştan alıp düz yola,
Sürdün beni deli kalbim.

Kayseri’den yola çıkıp,
Samsun’a dek ettin takip.
Bir de İstanbul’da yıkıp
Durdun beni deli kalbim.

Yoklayıp durduğun zaman,
Çaresiz kalıyor Osman.
Rahatsızsan halim duman,
Gördün beni deli kalbim.
01/02/2017
5M5N
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Deliririm

Dünya malı için dostlarla aram
Bozulursa delirmemek ne mümkün…
Alnımın çatına “enayi adam”
Yazılırsa delirmemek ne mümkün…

Gurbet elde üç kuruşluk huzurum,
Bozulursa deliririm elbette…
Hakkımda asılsız saçma bir yorum
Yazılırsa deliririm elbette…

Bu alemde her çileyi çekerek
Ali’yi Veli’yi tanımak gerek.
Dostlar timsah gözyaşları dökerek
Üzülürse delirmemek ne mümkün…

Ne zaman ki şu hayata kızarım,
O çukuru gidip kendim kazarım.
Bir gün rahat yaşamadan mezarım
Kazılırsa delirmemek ne mümkün…

Yeter ki yürekli mert olsun hasmım
En sert yumruğuna katlanır cismim.
Kukla eller tarafından şu ismim
Çizilirse delirmemek ne mümkün…

Tatlıdır  bilirim  sizdeki canlar,
Kan ağlar beş vakit burda Osmanlar
Vahşi bir şekilde suçsuz insanlar
Ezilirse deliririm elbette…

                                       2006 Iğdır
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Demek Öyle Ha

Fatih Sultan İstanbul’u alarak
Pırıl pırıl bir çağ açmadı demek (!)
Ulubatlı o gün şehit olarak
Bu fani alemden göçmedi demek (!)

Ne imparatorluk kurdu ne devlet
Dört bir yana dağıtmadı adalet.
Tarih boyu ters iş yaptı bu Millet
Asla doğru yolu seçmedi demek (!)

Mazlumları terk etti kaderine
Gidemedi zalimin üzerine.
Milletin başına gülle yerine
Güller karanfiller saçmadı demek (!)

Ceddim bırakmamış taş üstünde taş
Tek bir işi varmış savaş hep savaş.
Kül oldu kurunun yanındaki yaş
Ayrık otlarını biçmedi demek (!)

Tarih yapan nasıl olsa kabirde
Tevatürcü grup anlatsın bir de.
Fransız Antep’te, Yunan İzmir’de
Korkudan altına ….çmadı demek (!)

Kaçmış gözümüzden bazı hususlar,
Geçmemiş tarihe düşler, kabuslar.
Bu topraklar üzerinde  Yunuslar
Mevlanalar gelip geçmedi demek (!)

Barbarlıkmış; savunma da savaş da
Beyaz bayrak çekmek varmış ta başta
Sütçü İmam şahin gibi Maraş’ta
Düşmanın üstüne uçmadı demek (!)

Nedense sığmıyor tarih sayfaya
Bunu anlatmak zor, zor “O kafa”ya
Dostlarımız (!)  hiç gelmedi Urfa’ya
Korkudan bırakıp kaçmadı demek (!)
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Demeköyle

Fatih Sultan İstanbul’u alarak
Pırıl pırıl bir çağ açmadı demek (!)
Ulubatlı o gün şehit olarak
Bu fani alemden göçmedi demek (!)

Ne imparatorluk kurdu ne devlet
Dört bir yana dağıtmadı adalet.
Tarih boyu ters iş yaptı bu Millet
Asla doğru yolu seçmedi demek (!)

Mazlumları terk etti kaderine
Gidemedi zalimin üzerine.
Milletin başına gülle yerine
Güller karanfiller saçmadı demek (!)

Ceddim bırakmamış taş üstünde taş
Tek bir işi varmış savaş hep savaş.
Kül oldu kurunun yanındaki yaş
Ayrık otlarını biçmedi demek (!)

Tarih yapan nasıl olsa kabirde
Tevatürcü grup anlatsın bir de.
Fransız Antep’te, Yunan İzmir’de
Korkudan altına ….çmadı demek.

Kaçmış gözümüzden bazı hususlar,
Geçmemiş tarihe düşler, kabuslar.
Bu topraklar üzerinde Yunuslar
Mevlanalar gelip geçmedi demek (!)

Barbarlıkmış; savunma da savaş da
Beyaz bayrak çekmek varmış ta başta
Sütçü İmam şahin gibi Maraş’ta
Düşmanın üstüne uçmadı demek (!)

Nedense sığmıyor tarih sayfaya
Bunu anlatmak zor, zor “O kafa”ya
Dostlarımız (!) hiç gelmedi Urfa’ya
Korkudan bırakıp kaçmadı demek (!)
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Derim

Otuz yıl süren illetin,
Bir ilacı  olsun derim…
Yeter çektiği milletin
Acılar son bulsun derim..

Sağcı- solcu dendi önce,
Hepsi palavraydı bence.
Kıyıldı binlerce gence,
Akıl başa gelsin derim…

Alevi- Sünni ayrımı
Yüzlerce can almadı mı?
Başlamışken açılımı,
Canlarım saz  çalsın derim…

Derken laik- anti laik
Dönemine kadar geldik.
Yok mu bizden başka keklik,
Yad avcılar yolsun derim…

Nerde  Üçok, Aksoy, Uğur?
Katilleri Ufo mudur?
Şu cennet vatana huzur,
Dolsun artık dolsun derim…

Madımak’ı düşün hele
Tek değil Başbağlar ile.
Akıllar versin el ele,
Derin zırhı delsin derim…

Dersen geçmişi kazıma,
Varamayız hiç çözüme.
Ne şair dönsün Nazım’a
Ne ozanlar yılsın derim…

Arif niye sazı assın,
Nurşani vatana küssün?
Yurdumda ne bülbül sussun,
Ne de güller solsun derim…

Doğular Kandilde gezer,
Yalçınlar methiye dizer,
Milletim bunlara nazar,
Kılsın artık kılsın derim..

Yoksa bir tuzak bir hile,
Dostça yaşar dost dost ile.
Köylü kentli her  aile,
Doya doya gülsün derim…

Can evine cam batmayan,
Yüreği gürp gürp atmayan,

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu duyguyu hiç tatmayan,
Acıyı ne bilsin derim…

Korkma güçlüdür Türkiye,
Yenilmez yüz serseriye.
Ancak barış diyen niye
Eline taş alsın derim?

Tek Bayrak, Tek Dil, Tek Devlet
Tek Milletiz ilelebet.
Bin yıl yaşasın muhabbet,
Nefret bu gün ölsün derim…

Nedir; şu bölünme? Ah? Vah?
Gücümüz var evvel Allah.
 Dün bölemedi nice  şah
Piyon nasıl bölsün derim?

Dağdan ine inen çakal,
Yoluk kuşa dönen çakal,
Bırak apo denen çakal,
Ham hayale dalsın derim…

Boş konuşur falan filan,
Kürt –Türk kardeş ettik ilan.
Engelleri aş küheylan
Toz geride kalsın derim…
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Desem Suç Olur

Canı sıkıldıkça tekme atana;
Ağzıma yakışmaz, eşek diyemem! ..
Sabah akşam gördüğüne çatana;
Atın bir araba kötek diyemem! ..

Niye gönül onla, bunla atışsın,
Ham olanla kavgalara tutuşsun.
Sabırla beklerim; er’sin, yetişsin;
Olmamış kavuna kelek diyemem! ..

Dosttan dostluklardan sakınanlara;
Bir selam vermekten çekinenlere,
Faydası hayvana dokunanlara,
Sap, saman, ot, küspe, kepek diyemem! ..

Kabağa turp; turpa kabak diyenin,
Ayağa el; ele ayak diyenin,
Aka kara; karaya ak diyenin
Niyeti şakadır, gerçek diyemem! ..

Yapsalar da her hileyi, tertibi
Bir koruyan çıkar elbet garibi.
Ayak oyunları ile galibi,
Eleyen alete elek diyemem! ..

Elbette fark etmez saki olanlar
Suyu sarhoş eder rakı olanlar.
Kullanır ahmağı zeki olanlar;
Bunlara basit bir denek diyemem! ..
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Dikkat Et

Sözün ucu hakikaten sivridir
Dokunmasın ona buna dikkat et…
Hoş olmayan dilin bencil tavrıdır
Farkımız ne sana- bana dikkat et…

Soğukluk, serinlik kışta güzeldir,
Bilmez misin sertlik taşta güzeldir.
Sevgi- saygı faslı başta güzeldir
Kalmasın bu işler sona dikkat et…

Uymalı kurala yolda giderken,
İtiraz boşadır ceza öderken.
Birazcık latife yapayım derken
Sınırı aşmasın mana dikkat et…

Yol öğren alemin Müderrisinden
“Ya hayır söyle ya sus” hadisinden.
Yerilip kovulur söz meclisinden
Gevezenin sonu fena dikkat et…
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Dil

Söz gümüşse sükut altın, Amenna
Her yerde pahalı satmalı dili.
Susmak benzemekse dilsiz şeytana
Haksızlıkta nasıl tutmalı  dili…

Dil dediğin basit küçük bir organ,
Bazen gül ağzında bazen ısırgan.
Zapt edemiyorsa   sağlam bir urgan
Kökünden koparıp  atmalı  dili….

Uğraştırma; yalan yanlış haberle,
Sabah akşam yıka misk ü amberle.
Uslanmazsa  kıpkırmızı  biberle
İsotla terbiye etmeli dili.

Dil tek düğmesidir,  gönül lambaysa
Dildir  onun pimi; beyin  bombaysa
Sözü tehlikeli, kaba sabaysa
Tornada, tezgahta yontmalı dili.

Kaplamışsa  dikenler  gül bağını
Terk edip gitmez mi  bülbül, bağını?
Talan ediyorsa  gönül bağını
Yazıda yabanda gütmeli dili.

Vücudun en işlek uzvudur   çene.
Osman sen yine de  susmayı dene
Sağlık, sıhhat, şifa   sunar bedene
İlaç gibi alıp  yutmalı dili…

Osman Bulut
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Diller Açılır

Sabırlı ol her şeyin var zamanı,
Topraklar ısınır, güller açılır.
Sakın terk edeyim deme limanı,
Diner fırtınalar, yollar açılır.

Meyve döker sabr-ı sebat günleri,
Başlar bahçemizde hasat günleri.
Erişir özlenen vuslat günleri,
İki yana düşen kollar açılır.

Bu gün dağlar taşlar bembeyaz karken,
Görürsün gülleri yarin açarken.
Kimse darda kalmaz Mevla’mız varken
Denizler çekilir, çöller açılır.

“Dua bir silahtır”; kulun emeli,
Aşmaktır bu güçle her tür engeli.
Dermek için faydalıyı, güzeli
Nimeti sunana eller açılır.

Altın değil olsa da zümrüt yakut,
Kimse susturamaz kulu o vakit.
Ebediyen sürüvermez bu sükut,
Çözülür şifreler diller açılır.

           18.05.2004 Iğdır
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Dinlendir Dilini

Güçten düşer söze çok sarılırsan,
Dilini dinlendir günde yüz kere.
Bu da bir uğraştır tez yorulursan,
Dilini dinlendir günde yüz kere.

Adaba uy, toplantıda, mecliste
Konuşmaya başlamadan söz iste.
Yum ağzını biraz kalsın hapiste
Dilini dinlendir günde yüz kere.

Gel kendinden başka birkaç fert dinle,
Kederi gör, zevki hisset, dert dinle,
Bir kez konuş; iki dinle, dört dinle
Dilini dinlendir günde yüz kere.

Aşık usandırır nazın fazlası,
Yemeği mahveder   tuzun fazlası,
Kafa karıştırır sözün fazlası
Dilini dinlendir günde yüz kere.

Konuş her söz için hakkın yetkin var,
Tane tane,  tek tek  ve azar azar.
Ellerin, kolların, dizlerin kadar
Dilini dinlendir günde yüz kere.
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Diyemez İnsan

Nere gidiyorum ben yapayalnız
Koca’m, karı’m kaldı diyemez insan.
Büyüyüp de evlenecek oğlan- kız
İşim yarım kaldı diyemez insan.

Emre uydu; Süleyman da, Lokman da
Gemi kalkar, kalan olmaz limanda.
İki gün mühlet ver bağda,  harmanda
Arpam, darım kaldı diyemez insan.

Elbet  güzel, serin toprağın dışı
Bir kez giren için yoktur çıkışı.
Çok şükür geçirdim bu sene kışı
İlkbaharım kaldı diyemez insan.

Bomboş gider; hatunu da eri de
Doldurulur makamı da yeri de.
Bir kısmı benimle gelsin, geride
Onca varım kaldı diyemez insan.

İnce bir ip; canı tene bağlayan
Bir fiskedir kopmasını sağlayan.
Gitmesem, arkamdan gülen ağlayan
Ayvam, narım kaldı diyemez insan.

Eksilip tükenmez gücüm kuvvetim
Hodri meydan, herkesedir davetim
Dünyada; şöhretim, şanım, servetim
İtibarım kaldı diyemez insan.

                       2.12.2012 Kayseri
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Doğru Çizgi

Yüklendi yedi yüz bilmem kaç düvel
Anladı bir Tayyip dünyaya bedel.
Seçimi bir doğru çizgi kazandı,
Ne dikdörtgen, ne üçgen ne paralel.
                                         2.11.2015           SMSN
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Doktor Bey

Perhiz yapmamı tavsiye eden  saygıdeğer Doktor Sıtkı Bey’e
                              Arz-u halimdir
Günde on lahmacun, beş- altı somun
Yemediğim zaman duramıyorum!
Bir tencere bozbaş, bol pilav olsun
Daha fazlasını aramıyorum!

Yemeyince beş porsiyon döneri,
Yanı sıra bol soğanlı ciğeri
Kaybolup gidiyor gözümün feri
Sağımı solumu göremiyorum!

Pasta benim, börek benim, kek benim
Olmalıdır öğünlerim sık benim,
Perhize- merhize karnım tok benim
Bir tek o mevzuya giremiyorum!

Yavan tuzsuz şora elim gitmiyor,
İri olsun kaşar, dilim gitmiyor
Ayaklarım bir tek milim gitmiyor
Aç iken menzile eremiyorum!

Bol bol sucuk yeter, sosis gerekmez
Fıstıksız salamı canım hiç çekmez.
Elime yapışır yağla, bal, pekmez
İnan hatırını kıramıyorum!

Kırmızı etlere kurbanım kurban,
Başımın tacıdır her mısmıl hayvan
Ne çare yiyemem; geyikle tavşan
Çünkü attığımı vuramıyorum!

Bulsam pastırmalı kuru fasulye
Sen birazcık bekle derim köfteye.
Yanımda kim varsa: Yer misin diye?
Yer bitirir diye soramıyorum!

Baklava isterim bir iki tepsi
Yanında üç şişe buz gibi pepsi.
Bu kadarcık yediklerimin  hepsi
Bilmem neden kilo veremiyorum?

Bunlar hatırıma gelenler idi
Söyleyiniz Osman obur mu şimdi?
Yemezsem kızarmış iri bir hindi
İşe güce kafa yoramıyorum!
               28/12/2004
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Dokunuyor Mehmet'e

Tuzaklar çok gizli tertipler net de
Kara eller dokunuyor Mehmet’e.
Tiril tiril gezsin diye cennette
Ak kumaşlar dokunuyor Mehmet’e

Arzusu en yüksek makamı seçmek
Vatan için  tatlı candan vaz geçmek
Niyeti   şehadet  şerbeti  içmek
Normal  ölüm dokunuyor Mehmet’e.

Bu vatan, bu millet bölünür zannet
Yok edecek bir gün sizi  bu cinnet.
Teröre yüzlerce binlerce lanet
Fatihalar okunuyor Mehmete
                                  09/09/2015 SMSN
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Dost Öğüdü

Devamlı bu anı bu günü yaşa,
Yarınla kafanı yorma ha yorma…
Çivi gibi gelir saplanır başa,
Her şeyi düşünüp durma ha durma…

İhtiyacı yoktur kimsenin akla,
Körlere yol gösterirsin ne hakla..
Bilgini görgünü kendine sakla,
Kimseye nasihat verme ha verme…

Gücünün yettiği en büyük taşı,
Milletin geçtiği yollara taşı.
Kırılsın kafası, yarılsın kaşı,
Takılıp düşeni görme ha görme…

Öz başını kaşı varsa tırnağın,
Feryadı duymasın kapat kulağın.
Batıp gider evin barkın ocağın
Kimseye kol kanat germe ha germe..

Unutma gel ataların sözünü
Ateşe atarsın yoksa özünü
Beslersen kargayı oyar gözünü
Her aç’a bir sofra serme ha serme…

Gözle kaşı, dille ağzı çatıştır
Delinin eline değnek tutuştur.
Yazıda yabanda diken yetiştir
Gül, çiçek işine girme ha girme..

Neyine lazımdır; töre, anane
Tespih olsun diline şu “Bana ne”
 İyi olmuş, kötü olmuş sana ne
Kimsenin halini sorma ha sorma…
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Dostlar Sağolsun

Görüverip bunca müşkül halımı,
Neme lazım diyen dostlar sağ olsun!
Dar günlerde basıverip çalımı,
Ortalıktan tüyen dostlar sağ olsun!

Dosta doğru yürümekten erinen,
Kaçmak için, yuvarlanan sürünen,
Her gün farklı şekillere bürünen,
Sabun gibi kayan dostlar sağ olsun!

Doyulmaz hakiki dostun tadına,
Her fırsatta hemen koşar yadına.
Hiçbir şey yapmayıp dostluk adına,
Kendini dost sayan dostlar sağ olsun!

Dalıveren dünyayla muhabbete,
Konar elbet, bir yalancı cennete.
Makama, mevkiye, şana, şöhrete,
Mala mülke doyan dostlar sağ olsun.

Çelik zannettiğim demirmiş meğer,
Beton zannettiğim çamurmuş meğer,
Amir bildiklerim memurmuş meğer,
Her denene uyan dostlar sağ olsun!

Görmedim bir yerde kayrıldığımı,
Çileden, beladan sıyrıldığımı,
Şu fani alemden ayrıldığımı,
Kır gün sonra duyan dostlar sağ olsun!
                                     Aralık 2003 Iğdır
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Dökülenler

Geçmiş  seneleri  döktüm eleğe
Alta tatsız tuzsuz günler döküldü.
Dolmuş  hepsi ömür denen şeleğe
Taşıdıkça gözden kanlar  döküldü.

Sandım yaşım yaşadığım kadarmış
Beden görünenden  çok ihtiyarmış
Unutmam gereken ne günler  varmış.
Gözümün önüne onlar döküldü.

Ömrün tadı saygı, tuzu muhabbet
Bunlar yoksa  çabuk bitiyor  sohbet.
Dostluklar korunup kollandı elbet
Alta düşmanlıklar, kinler döküldü.

Şu canımız  ne tunçtan ne demirden
Vakti gelen kaçamıyor  emirden.
Yıllar tek tek harcandıkça  ömürden
Toprağa bir hayli canlar döküldü.

Göz dikmedim  ne formaya ne   forsa
O’na kulum derim birisi sorsa.
Silkeledim üzerimde ne varsa
Eğreti ünvanlar, sanlar döküldü.
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Duydun Mu

Ali Paşa, Ahmet Ağa Mehmet bey;
Ramazan-ı Şerif geldi duydun mu?
Tüm vücutla oruç tutmak güzel şey,
Hakk emrine bir de böyle uydun mu?

İletişim çatık kaşla olmasın
İşin gücün sade taşla olmasın
Büyüklüğün; yılla, yaşla olmasın
Küçüğünü biraz sevip saydın mı?

Bir dilinle bin yüreği üzersin
Ağır sözü ne de kolay dizersin.
Aklına geleni yazıp çizersin
Oralara hiç kendini koydun mu?
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Duyuru

Bu alçak terörün, kanın vahşetin
Elbet bir gün  durduğu da duyulur…
Doğulu- batılı bütün   milletin
Buna göğüs gerdiği de  duyulur…

Taze fidanlardır orda vurulan
Şehit olup Al bayrağa sarılan.
Milletimin;   etrafına  gerilen
Bu çemberi yardığı da duyulur………

Sonu gelir fuzulî beyanların
Bozulur yuvası tüm çıyanların.
“Gel teskere” diye gün sayanların
Muradına erdiği de duyulur…

Ömrü dolmuş BM denen çatının,
Dediği dediktir en üst katının.
Günahkar doğunun, barbar batının
Gerçekleri gördüğü de  duyulur…

O bölgedir mekanı  talimlerin
Bellidir  aktörü bu filimlerin
Kulak verip dinler isek kimlerin
İplere un serdiği de duyulur…

Haminizin arkasına   saklanın,
Bu Aziz Millete karşı diklenin.
Dili çok  uzayan iki kuklanın
Er geç  hesap verdiği de duyulur…

Siz gibi kraldı(!)   Saddam daha dün,
Sonunuz ya hapis, ya ip, ya sürgün.
Çıkarcı batının size de bir gün
Pis bir tuzak kurduğu da duyulur…

Kutluyoruz  “beş yüz yedi” vekili
Az çok  rahatlattı seksen bir ili.
Terörün merkezi meşhur Kandil’i
Yiğitlerin sardığı da duyulur…

İlk kez olmayacak Irak seferi,
Ora Genç Osman’ın şehadet yeri.
Aynı hisle  o sınırdan içeri
Mehmetçiğin girdiği de  görürüz……
                                      21.11.2007
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Dünya Çocuklara Kalsa

Dünya çocuklara kalsa,
Dört bir yanı park olurdu.
Üç gün çocukların olsa
Arada çok fark olurdu.

Ne soğuk ne sıcak bir harp,
Ne  şiddet olurdu  ne darp.
Fitneye meyletmezdi   garp
Dost ve kardeş  şark olurdu.
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Dünyanın Huyu Değişmez

Böyle gelmiş böyle gider
Huyu değişmez dünyanın
Eline düşeni güder
Beyi  değişmez dünyanın

Asla olmaz zayıfa yar
Alır soğan gibi  kıyar.
Hep güçlü tarafa kayar
Oyu değişmez dünyanın
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Eder mi Eder

Güç insanı  üstün kılmaz her zaman,
Aşırısı  sağır eder, kör eder.
Tersine döndüğü anda bu devran
Sahibine dünyaları  dar eder.

Her şeye müsait,  sevgiye darsa
Kuruş etmez  kanı kirli o arsa.
Dünyada ne kadar kötü huy varsa,
Gider öyle bir yürekte yer eder.

Bin beş yüz yıl önce alınmış onay
Odur cehenneme bir no’lu  aday.
Sabah, öğle, akşam zulmetmek kolay
Kul biraz da haya eder, ar eder.

Kimse kaldıramaz  O Hükmü verse,
Bir şey ille  olacaktır O derse.
Zalim olanların,  Rabbim isterse
Tahtını tacını yerle bir eder.

Bir gün gelir ot tıkanır çanına,
Son verilir şöhretine şanına.
Kimsenin yaptığı kalmaz yanına
Bu gün gülen yarin ahu zar eder.
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Ekmek İçin Ekmelettin

CHP’nin sol yanını
Yıkmak için Ekmeleddin.
Deniz Baykal’ın canını
Sıkmak için Ekmeleddin.

Bahçeli  yeni  eşini
Sevdi bırakmaz   peşini.
Bozkurdun  onca  dişini
Sökmek için Ekmeleddin.

İki liderin kaderi
Kazanamamak zaferi.
İleriyi   boşver geri
Bakmak için Ekmeleddin.

Besbelli oynanan oyun
Onlar  ağa, millet koyun.
11 Ağustosta boyun
Bükmek için Ekmeleddin.

Sarılıp taşa silaha
Kavga etmeyin bir daha.
Sağ- sol aynı güzergaha
Akmak için Ekmeleddin.

Girin bin çeşit kılığa
Cüppeye, fese, sarığa.
Recep Tayyip’i sandığa
Tıkmak için Ekmeleddin (!)

Türk Solu’yla sohbet koyu
Alacak  cümle sol  oyu.
Gidip herkese  yüz suyu
Dökmek için Ekmeleddin.

Nanla dolsun tezgah terek
Sağlıklı beslenmek gerek.
Neyimize  pasta- börek
Ekmek için Ekmeleddin.

Sen gel prof mrof ol da
Hava atma sağda solda.
Erdoğan’ı  yarı yolda
Ekmek için Ekmeleddin.

Cumbaba olursa Ekmel
Dinlenecek  güzel güzel.
Siyaset yok, sadece el
Sıkmak  için Ekmeleddin.

Candan sevilir bak Bayrak
Tek dil, tek devlet, tek Bayrak
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Çankaya’ya   Al- Ak  Bayrak
Dikmek  için Ekmeleddin.
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ekmel Bey

Çürük tahtalarla, paslı çiviyle
Özlenen  çatıyı çatar Ekmel Bey.
Güreşe tutuşur dünya deviyle
Numaradan çalım satar Ekmel Bey.

Kurtlar vadisinde  “racon” Ustanın
Zanneder ki ismi balon Ustanın.
Özgül ağırlığı  bin  ton Ustanın
Nasıl çiğner, nasıl yutar Ekmel Bey.

Tayyip Anadolu kokar  Ekmel şark
Ekmel  efendinin işi gücü çark.
O kadar bariz ki aradaki fark
İlk rauntta yere yatar Ekmel Bey.

Kastı mı var Ekmel Beyin canına
Girmek ister mağluplar kervanına.
Devlet’i,  Kemal’i alıp yanına
Birlikte sulara batar Ekmel Bey.

Uyanıklar seni  sürdü mindere
Pehlivanım diye coşma  boş yere.
Sen neresin yüzde elli oy  nere
Otuz dokuzu  al yeter Ekmel Bey.
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Eleştiri

Sadece gariban kulları değil;
Bırakın beyleri eleştirelim…
Susuz kaldık, durumumuz çok acil,
Akmayan çayları eleştirelim…

İş bilmezden bir kurtulsun  başımız,
Özgür olsun; hayalimiz, düşümüz.
Yağcılık olmasın lütfen işimiz,
Paslanmış yayları eleştirelim…

Kalksın çevremize çizilen şu hat,
Hiç değilse bulsun cismimiz sıhhat.
Etmek için şu dar alemde  rahat,
Enleri boyları eleştirelim…

Az çok beyin taşır  elbet her birey,
İster yatay söyler, isterse dikey.
Kimi dostlar diyor “bunlar ufak şey”
Bu ufak şeyleri eleştirelim…

Elbette hiçbir iş değildir kolay,
Makul miktarlara diyoruz “hay hay”
Farklı farklı adlar altında her ay,
Toplanan payları eleştirelim…

Söz demem; ben gibi yanmayanlara
Çıkmaz yolu görüp dönmeyenlere.
Bu mesleğe katkı sunmayanlara,
Verilen oyları eleştirelim…

Mevlam Haktan ayırmasın bizleri,
Perde kaplamasın gören gözleri.
Hırçın tavırları, kaba sözleri,
Asabi huyları eleştirelim….
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Elhamın Yeter

Gelmeyebilirsin istemiyorsan
Sadece bir sıcak selamın yeter.
Bayramdan bayrama aranır insan
O günler iki çift kelamın yeter.

Nasılsa aklımdan çıkmıyor yüzün,
Çekilmez o vaktin verdiği hüzün.
Senin olsun; gecelerin, gündüzün
Bana o kısacık akşamın yeter.

Mümkün değilse de menzile varış,
Bari yanaşayım bir iki karış.
Seni tanımama yetti tek görüş,
Bana bu kısacık reklamın yeter.

Ne güzel şey gözlerimde yaş kalmış
Avucumda hayal kalmış, düş kalmış.
Sorun değil; eli kolu boş kalmış
Gönlü boş kalmasın adamın, yeter..

Aşk oduyla yana yana tütmüşsem
Bitmem mukadderdir, kızma bitmişsem
Seni koyup bir tarafa gitmişsem
Ruhuma üç kulhün, elhamın yeter...
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Elli Üç Diyor

Ne sevdalar yaşamışım bunca yıl,
Gönül bu gün değer miydi hiç diyor.
Demir at limana  derken bir akıl,
Bir akıl da boş bir sayfa aç diyor.

Harcamışım elli iki senemi,
 “Keşke”lerin  kalmadı  bir önemi.
Gelmez o  çocukluk,  gençlik dönemi,
Üzerine soğuk bir su iç diyor.

Dilediği yılda, yaşta ölen yok,
Bir diyar var; Gidenler çok, gelen yok.
Kaça varır, Haktan başka bilen yok
Kimlik bu gün için elli üç diyor.
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Ellinci Yaş

Hodri meydan çekiyordum yıllara,
Sayı çoğaldıkça işler değişti…
Dev kayalar döker oldu  yollara,
Eski ufak tefek taşlar değişti…

Koca  bir dağ; dolaştığım yamaçlar
Çıkamam sırtıma inse kırbaçlar.
Bir solukta tırmandığım ağaçlar
Dallarına konan kuşlar değişti

Ayakların eski hızı kalmadı,
Yollar artık yokuş; düzü kalmadı,
Ağzımın hiç tadı tuzu kalmadı
Sofradaki tatlı aşlar değişti.

Ağrısı arttıkça kalbin, midenin
Sayısı yükselir yasak maddenin.
Hali vakti pek hoş değil bedenin
İçler can yakarken dışlar değişti.

Geçti cicim ayı denen devirler
Çekilecek başa gelen cevirler
Gün gibi ortada haller, tavırlar
Dostlar tuhaflaştı, eşler değişti,

Elli yıllık tecrübeyi, bilgiyi
Karıp karıştırdım açtım sergiyi.
Bahar kesti; alakayı, ilgiyi
Havaya bürünen kışlar değişti…

Bende özlem duydum;  Saraya, köşke
Geçmedi elime, geçseydi keşke.
Arzum dün başkaydı, bu gün bir başka
Hayaller, umutlar, düşler değişti…

Kullanmak nafile artık boyayı
Gören göz  fark eder süsü, foyayı.
Gözler cam ardından izler dünyayı
Saçlar karla doldu, dişler değişti…

Hala beceremem adam seçmeyi,
Gülü alıp dikenleri biçmeyi.
Öğrendim her şeye gülüp geçmeyi,
Asık yüzler, çatık kaşlar değişti…

Uslu bebek oldum baş kaldırmayan,
Yerli yersiz delirip çıldırmayan.
Gençlikte burnundan kıl aldırmayan
Dediğim dedikçi başlar değişti.

Her birine versem de bir numara
İsimleri yazılıdır  kenara.
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Hiç eksik olmadı yürekte yara
Sadece saplanan şişler değişti…

Hayırlı bir iş gördüğü muhakkak
Bilmeyiz olur mu sevaba ortak?
Her vakit yardıma hazır oturak
Hakk kabul buyursun beşler değişti.

Hızlı koşar zaman isimli kısrak,
İnsafsız  saatler bilmez  dur durak
Takvimlerden her gün bir güzel yaprak
Yerlere düştükçe yaşlar değişti…
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Emanet Etme

Bir an bile rahat durmaz kör şeytan
Ayşe’yi Ali’ye emanet etme…
Mahvolur dört gözle baktığın bostan
Bahçeni doluya emanet etme…

Çal silgiyi eğri yazan kaleme
Yazamasın tek hece tek kelime.
Hakkını yer tekrar gelir aleme
Canını ölüye emanet etme…

Muhabbet bulutu rahmet getirir
Her düştüğü yerde bir gül bitirir.
Zannetme kullanır, yine yitirir
Aklını deliye emanet etme…

Değişmem pirince asla bulguru
 Değişenin tuzu demek ki kuru.
Dalkavuk değilse kaçar huzuru
Alimi valiye emanet etme…

Doğru bir düzende yüzer kainat
Ayarlanmış  zaman; yıl, ay, gün, saat
Ne Hakk razı olur ne de cemaat
Cumayı salıya emanet etme…
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Em'i ne

Kalbe yara açan sensin Emine
Bari söyle dermanı ne,  em’i ne?
Kavrula kavrula bunca senedir
Dönüverdim  Aslı’nın Kerem’ine
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Emice

Büyük balık dediğimiz  İstanbul
Yemiş yutmuş  ilimizi emice.
O gün yoktu bunca mal mülk, para pul
Bilmiyorsun  halimizi  emice.

Şimdi cepler dolu, gönüller buruk
Para ile olmuyormuş mutluluk.
Evvel yokluk şimdi; ev  bark, çor çocuk
Bağlar durur yolumuzu emice.

Amir, memur, işçi, işveren idik
Arabam dairem bulunsun dedik.
Gurbette kazandık, gurbette yedik
Paramızı, pulumuzu emice.

Terk edilmiş onca köyler, haneler
Hasret ateşiyle yanmış  sineler.
İnan ki suçsuzdur   aylar, seneler
Gurbet büker belimizi emice.

Hasret  ta yüreğe vurur sondajı
Kim düşünür  karizmayı, imajı
Zaptedemez Torul, Kürtün barajı
Gözden akan selimizi emice.

Gitmiş çalhamalar, gelmiş kolalar,
Unutulmuş böhrüceler, pağlalar.
Göndermiyor bomboş kalan yaylalar
Yağımızı,  balımızı emice.

Her derde devadır  çayı, reçeli
Tatmayanlar  ya cahildir ya deli.
Dünya alem tanımalı bilmeli
Bol dikenli gülümüzü emice.

Yöremize mahsus onlarca yemek
Boğaz  kültürümüz, zevkimiz demek.
Mutfakta her daim yaşatmak gerek
Kurumuzu, sulumuzu emice.

İşte   herle,  guymak, erişte,  siron
Pestil, köme desen zaten  şampiyon
Artık şu pirince, makarnaya son
Kaşıkla haşılımızı emice.

Pisik kedi imiş gıdik de    oğlak
Isırmak da güzeldir kıtlamak da
Sakıncalı da değildir yasak da
Kullanalım dilimizi emice.

Sitil dermiş abam bakraç yerine
Südlü dermiş agam sütlaç yerine.
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Vizdirik çevirsek topaç yerine
Kim tutacak elimizi emice.

Buzağımız  gili, düvemiz mozik
Manda medek, camuş; tayımız kurik
Tekemiz korittir, genç tavuk ferik
Eyi belle malımızı emice.

Burnunun dikine giderdi Bayburt
Eşkere yakamı sal derdi Bayburt
Gadasıyla kavga ederdi Bayburt
Saldık gitti delimizi (!)  emice.

Köksüz olan farksızdır bir odundan
“İlle de Toprağım” dememiz bundan.
Mevlam ayırmasın ata yurdundan
Dirimizi, ölümüzü emice.
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Emmoğlu

İstanbul’u; Fatih Sultan’dan sonra
Arabalar teslim almış Emmoğlu.
Köprüler geçitler bilmem kaç sıra
Demir yığınıyla dolmuş Emmoğlu.

Ne diploma istenir, ne ehliyet
Lazım olan bir bilettir nihayet
Yetmiyormuş gibi seksen vilayet
Arab’ı,   Acem’i gelmiş Emmoğlu.

Kentte gecekondu, köyde gökdelen
Olur muymuş  görür buraya gelen.
Kartal’ı ağlayan,  Bebek’i gülen
Bir  acaip şehir olmuş Emmoğlu.

Terk edip köydeki tek katlı damı
Apartman yaptırmış gördümse kimi.
İnsanlar bu kadar demiri, kumu
Nerelerde, nasıl bulmuş Emmoğlu?

Tarla, bahçe, bostan arama sakın
Yerin altı üstü asfalt  inanın.
Eskilerde;  taşı toprağı altın
Şimdiyse köprüymüş,  yolmuş Emmoğlu.

Dostların (!) eline almış bir  kantar
Ederin ne kadar hep onu tartar.
Her kapıyı açabilen anahtar
Anladım ki  para pulmuş Emmoğlu.

Tek pazarlık yaparken el sıkışır.
Diğer zaman  koçlar gibi tokuşur,
Akrabalık, hısımlık can çekişir,
Dostluk, arkadaşlık ölmüş Emmoğlu.

Gördü de koskoca  yirmi yıl tahsil
Gerçek tadı bilemedi bu cahil.
Makam, mevki, mal mülk, para pul değil
Sağlık, sıhhat yağla balmış Emmoğlu.

Babamız, dedemiz köyümüz dahil
Konuştuk sağ olsun Abimiz Cemil
Azrail  kimseye yapmamış torpil
Her doğan yaşamış ölmüş Emmoğlu.

İbrahim amcamı, Hakkı amcamı
Tanıdım O iki güzel adamı.
Boş vererek üç beş günlük  makamı
Onlar da uykuya dalmış Emmoğlu.

Ayrılan çok yavrusundan, eşinden
Ana babasından, öz kardeşinden.
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Ne demeye  koşuyoruz peşinden
Yalan dünya kime kalmış Emmoğlu?

Çocukluğu savdık, gençliği dürdük,
Biz de iyi kötü bir devran sürdük.
Ellili yaşlara varınca gördük
Ömür yalnız üç beş yılmış Emmoğlu.

Teşekkürler yaptığın davet için,
Göstermiş olduğun nezaket için.
Bu Osman samimi bir sohbet için
Senden bir  dört saat çalmış Emmoğlu.

                                          28/01/2018
                                        Esenyurt İstanbul
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En Ağır Yük

Babanın sırtına sarılan yükü,
Gökler taşıyamaz,  yer taşıyamaz.
Dışarıdan hafif görülen yükü,
O yiğitten başka er taşıyamaz.

Gemiye yüklesen  S.O.S  verir,
O  tahammül eder, sabır  gösterir.
Su kaynatır lokomotif, ray erir,
Koskoca  trene sar, taşıyamaz.

Dolaşır pazarı,  gezer marketi,
Tek eliyle taşır   beş on  paketi.
Beş filoluk   bir nakliye şirketi,
On binlerce kamyon, tır  taşıyamaz.

Zahmete de hazır, uzun yola da.
Yardım da istemez  asla   mola da,
Kardeş, amca, dayı, teyze,  hala da
Anne de “yoruldum” der, taşıyamaz.

Süper aklı,  hiper  beyni olsa da,
Devasa kucağı, koynu olsa da.
Yürekler bir,  kalpler aynı olsa da,
Delisi olduğu yâr taşıyamaz.

Bir de sınav  yükü taşır mübarek,
Nazarında  bir olmalı kız,  erkek.
Bilir ki   giydiği ateşten gömlek,
Başkası  böyle bir kor taşıyamaz.

Koşturmakla doldurur süresini,
Ya görür, ya görmez semeresini,
Sırtındaki  yükün bir  zerresini,
Sekiz on evlada ver, taşıyamaz.

Osman der;  dişine takıp canını,
Yük altında geçirir zamanını.
Dolaşarak  dünyanın dört yanını
Her kime sorarsan sor, taşıyamaz.
                        19/06/2016
                     OMÜ KAMPÜSÜ
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Esaret

Baktım miden dönüvermiş ambara,
Pirincin, bulgurun esiri olmuş.
Tevazuyu bırakmış bir kenara,
Yüreğin gururun esiri olmuş.

Bihabersin mertlik denen ilkeden,
Gözlerin gerçeği görmez öfkeden.
Sıkışınca medet umar lekeden,
O dilin çamurun esiri olmuş.

Hiç aklına gelmez; Kıyamet, haşır
Ellerin habire yarayı kaşır
Bedenini malum diyara taşır
Ayağın kusurun esiri olmuş.
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Eski Bayramlar

Bayramlar;  eskiden beş on saatlik,
Yollar tepilerek  kutlanır idi.
Büyüklerden  kaçmazdık fellik fellik
Eller öpülerek  kutlanır  idi.

Adını  tadını  bilmezdik cipsin,
Çikolata düştü çocuklar için.
Küncülü,   pekmezli şirin mi şirin
Kömbe yapılarak kutlanır idi.

Yapmacık  geliyor  nedense  sözler
Bu gün o derece kim kimi özler.
 Gönüller coştukça  kabarır,   gözler
Sele kapılarak kutlanır idi

Nefsani, şeytani  istekler  daha,
Böylesine  kalkmış değildi şaha.
Gösterişe kapılmadan,  Allah’a
İçten tapılarak kutlanır idi.
            10/9/2016
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Eski Bayramlar 2

Biz çocukken Ramazanda, Kurbanda,
Haneleri birer birer   gezerdik.
Gitmek mümkün olmadığı zaman da,
Tek cümlelik tebrik kartı  yazardık.

Ne  Kinder  yumurta,  ne cips,  ne Panda
Büskiviyle lokum vardı meydanda.
Teklikleri köydeki tek  dükkanda,
Kuruş kuruş harcayarak  bozardık.

Kalmamış kara üzümün habbesi,
Ne   sarısı kalmış ,ne de   pembesi.
Yapardık  küncülü bayram kömbesi
Yanına bir satıl  yoğurt   özerdik.

Ne telefon vardı o gün, ne tablet
Ne vitesll,i ne vitessiz  bisiklet.
Yoktu teknoloji denen şu illet
Yine de hep  zevk  içinde yüzerdik.

Okumak o gün de yüce dilekti,
Lakin ne kurs, ne dershane gerekti.
Sorunlar olsa da ufak tefekti,
Canla başla uğraşarak   çözerdik.

Ne vaktimiz ne de yerimiz dardı,
Çocuklar hep çocuk gibi yaşardı.
Sorumluluk vardı, özgüven vardı
Yolumuzu biz kendimiz  çizerdik.

Dosta akrabaya komşuya sadık
Sınırlı sorumlu çocuklar idik.
Ne anaya, ne babaya öf dedik
Ne büyüğü, ne küçüğü üzerdik.
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Eski Haser Yeni Haser

Baştan sona gezip durdum köyümü,
Haser  benim yaşadığım köy değil.
Eskisiyle bir olması mümkün mü?
Kırk yıl geçmiş,bir  hafta  bir ay değil.

İşte “Eski Gastel”in son durumu,
İlk halini bilen yapsın yorumu.
Çok yaşlanmış tırmandığım urumu,
Bir tek  çoluk  çocuk, bayan  bay değil.

Yorum Mamet!  Çok  yap  şu düğünleri,
Unutalım dertleri, hüzünleri.
Anmak   ister dayın  eski   günleri,
Tek sevinci  düğün değil, toy değil.

Vakitsiz ölümler acıdır  taman.
Gözde yaş bırakmaz, yürekte  derman.
Duydum ki çok genci  almış   Garaman,
Gülleri soldurman iyi huy değil.

Ortada yok;  boklu dere, zibillik,
Cıvıl cıvıl değil  vijli, gasillik.
Dostlarımı aradım fellik fellik
Çoğu  gitmiş  bu olacak şey değil.

Kurt gibi  bağına bahçene daldım,
Bilmem ki kaç salkım kaç çirtik aldım.
Tahtı tacı bulunmayan kraldım,
Öyle ufak tefek ağa, bey değil.

İki yüz hanelik köy idin Hisar,
Bu gün baktım kalan kırk elli kadar.
Eskiyle aranda bir uçurum var,
Kolay kapanacak  yarık, fay değil.

Sönmedi kalbime döktüğün  közler.
Bu Osman   o sekiz seneyi özler
Ne şehirler, köyler gördü  bu gözler
Vallahi  hiç biri sana tay değil.
                                         06/08/2016
                                            5M5N
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Evladım

Dikkatli olmakta pek çok fayda var,
İnsanoğlu çiğ süt emmiş evladım.
Hem cinsimden çıkmaz deme canavar,
Kızını  dipdiri gömmüş evladım.

Sağ sol dolu; hokkabazla, cambazla
Aldatırlar enva-i tür cihazla.
Kendine güvenin nedense fazla,
Aldanmayan var mı, kimmiş evladım?

Katil, hain, hırsız, zalim hâlâ çok
Binlerce yıl geçti bitmedi stok.
Kabil’den bu güne bir eksilme yok,
Saydım mevcut yine tammış evladım.

Edersin de vahşi hayvanı ıslah
İş buna gelince dersin “illallah”.
Cahilin çenesi en büyük silah
Her sözcüğü  bir dom dommuş evladım.

Bir cahilde  eli kalemli olan,
Hayli kariyerli (!), kıdemli (!) olan.
Bence adam olmak önemli olan,
Geç onu; unvanmış, nammış evladım.

Ne emre uymuş, ne yasaktan kaçmış,
Nefsine devamlı gülücük saçmış.
Bir işte çıkarı varsa dört açmış ,
Yoksa  gözlerini yummuş evladım.

Eğriye eğri der dilin doğrusu
Zaten bu yöndedir Hakkın çağrısı.
Bir kul taşıyorsa karın ağrısı,
Anla ki yediği hammış evladım.

İster çok çevik ol, istersen kıvrak
Ne koçarak çıkılır ne kaçarak.
Yığılacak üstümüze taş, toprak,
Dünya bir eğreti dammış evladım.

Öyle bir damdır ki direkli değil,
“Ol” der olur, direk gerekli değil.
İnan hiçbir şeyi sürekli değil
Hayat üç  günlük bir demmiş evladım.

Yaşamıyor ölümsüzdür dediğin
Direniyor hemen ölür dediğin
Babana sorarsan; ömür dediğin
Yana yana biten mummuş evladım.

Doldurmak yetmiyor cüzdanı cebi
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Kafayla kalp olmamalı asabi.
Tıbben ilmen her marazın sebebi
Sıkıntı, kasavet, gammış evladım.

Kırılınca bir hayli zor sarılır,
O sakara kırmızı kart verilir.
Ufak bir fiskeyle dahi kırılır
İnsanın yüreği cammış evladım.

İnsan  etle kemik değilmiş Osman
Özenerek hazırlanmış bir harman
Bilinmez ne taşır bağrında  umman
Gördüklerin suyla kummuş evladım.
                                    4/10/2018
                                  GOP/ANKARA
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Ey Resul

Sen Güzeller Güzelisin Ey Resul,
Ehl-i Beytin Güzel, Ashabın Güzel…
Ne yapmışsan, ne demişsen hep kabul,
Davranışın güzel, hitabın güzel…

Hak’tan aldığını halka duyurdun,
Yerde, gökte ümmetini kayırdın.
“Eddebeni Rabbi” diye buyurdun,
Ahlakın mükemmel, adabın güzel…

Yüce ismin; Güvenilir Muhammed,
Dillerde Mustafa, Kuran’da Ahmed.
Sayende taşındı Hacer’ül Esved
Çözümün akılcı, hesabın güzel…

Örnek olsun nice çakma hocaya (!)
Emre boyun eğer, uymaz ricaya.
“Vaz geç bu davadan” diyen amcaya
Güneşli, kamerli cevabın güzel…

Ayrılık, gayrılık vebadan beter,
Yurda yayılırsa kardeşlik biter..
Mahşerde Ümmetin olmamız yeter,
Türk’ün, Kürd’ün, Fars’ın, Arab’ın güzel…
                                  Osman BULUT
                                25.02.2010 Kayseri
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Fetoş

ABD’nin kucağına  oturmak,
Biliyorum büyük onurdur sana.
Yedikçe haşhaşı geviş getirmek,
Eşsiz mutluluktur huzurdur sana.

Bulunmazken sızmadığın tek makam
Hâlâ dersin kimseyle  yok alakam.
Polis, savcı, hakim, vali, kaymakam
Koskoca askerler memurdur sana.

Hakiki yüzünü  gördü Türkiye.
Sövüp  sayar her saat her saniye.
Gerçi  halkın suratına şap diye,
Tükürüp geçmesi yağmurdur sana.

Sattın bir Dolar’a  dini, imanı,
Hesaba katmadın Yüce Rahman’ı.
Adamdan saymazsın bir Müslüman’ı
Zira   en büyük  dost gavurdur sana.
                                         27/07/2016
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Fetva Ver Hocam

Makamın mevkinin sarhoşu olup,
Aymayana selam vermem doğru mu?
Önüne üç kazan yemeği alıp,
Doymayana selam vermem doğru mu?

Benciller dünyada rahattır rahat,
Doğrudur burnuyla çizdiği her hat.
Hatasını, hilesini kabahat
Saymayana selam vermem doğru mu?

Talihi bir fırsat vermiş eline,
Hala güler ağlanacak haline.
Yüreği beynine, beyni diline
Uymayana selam vermem doğru mu?

Hakikat bahsinde kaçar yarıştan
Habersizdir liralardan kuruştan.
Şeytanla yaptığı alış verişten
Caymayana selam vermem doğru mu?

Osman Bulut
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Gardaş

Bu dünyanın; ne kulpu var ne sapı,
Neresinden tutsam kayıyor Gardaş!
Ne çevresi belli ne yarı çapı,
Şudur diyen de var sayıyor Gardaş!

Kan kokar her yanda taşı toprağı,
Feryadı, figanı duymaz kulağı.
Dur durak bilmeden döner bıçağı
Eline düşeni kıyıyor Gardaş!

Kimi Hakk aşkıyla kavrulmuş yanmış,
Gidip rıza kapısına dayanmış.
Kimi gaflet uykusundan uyanmış
Kimi  benim gibi uyuyor Gardaş!

Kulağım işitmez sağlamken gözüm,
Beş gün ağlar bir gün gülerse yüzüm.
Baştaki sıkıntı bulurken çözüm
Gönüldeki acı büyüyor  Gardaş!

Kim ne derse desin yaşam bir oyun,
Sonu hep matemdir düğünün toyun.
Kimi on beş koyun, kimi beş koyun,
Kimi de nefsini yayıyor Gardaş!

Osman şimdi dillerini yıkıyor,
Hem yıkıyor hem iyice sıkıyor,
Dün ak dedikleri kara çıkıyor,
Şimdi o sözlerden cayıyor Gardaş!
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Gariplik

Gelen vurur giden vurur darbeyi,
Şu yalan dünyada gülmez garipler!
Ses etmez içine atar her şeyi,
Dayı kapısını çalmaz garipler!

Sanma dertlerini ele götürür,
Bitecekse işi kendi bitirir.
Halis niyetine halel getirir,
El etek öpmeyi bilmez  garipler!

Bela eksik olmaz garip başından,
Sakınır kendini körün taşından.
Muhannetin yavan, soğuk aşından
Uzanıp bir lokma almaz  garipler!

Dünyanın yükünü sırtında taşır,
Azdır gibi gelen giden sataşır.
Tek başına bir dünyayla savaşır,
Kimselere teslim olmaz  garipler!

Dayanılmaz derdi geceden başlar,
Güneş doğana dek beynini haşlar.
Tükenmez kabuslar, korkulu düşler
Rahat bir uykuya dalmaz  garipler!

Azrail’e can borcunu öder de,
Ayrılır buradan “elveda” der de.
Tek tek çeker her ne varsa kaderde,
Öyle kolay kolay ölmez  garipler!

Dilinde saklıdır güçlü silahı,
Bir sözü tahtından indirir şahı.
Dağları taşları kül eder ah’ı,
Her gün ağlatmaya gelmez  garipler!

Şikayetçi olmaz  hiç bu halinden
Sabır kelimesi düşmez dilinden.
Elbette Bir’isi tutar elinden,
Hep böyle geride kalmaz  garipler!
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Geç Kalan Yolcu

Yolcu bekliyordum; Yaşım on yedi,
Bir his yılma bekle, gelir O dedi.
Yol mu uzun, yokuş; yolcum mu tembel
Yaş elliyi geçti hala gelmedi.
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Geçersin

Deli dolu akışınla,
Bendimi söker geçersin…
Hiddet yüklü bakışınla,
Gönlümü yıkar geçersin…

Sevdanla sarsılan dağın,
Sesini duymaz kulağın.
Basıp geçtiğin toprağın,
Canını yakar geçersin…

Sensiz burda sefil hastan,
Şifa bulsun eğil hastan.
Umurunda değil hastan
Keyfine bakar geçersin…
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Gel Gel

Alakayı bitirdin benimle dost
Ara sıra sohbete gel, çaya gel.
Seni  bekler  tüylü koltuk, yünlü  post
İster arabayla ister yaya gel.

Barınmıyor sessiz yerde mutluluk
Yalnız geçen günler  kasvetli, buruk.
Yeter ki gönüller olmasın soğuk
Kar kış deme buzda kaya kaya gel.

Yorulmak yok, yürümeye devam et,
Sanma boşunadır çektiğin zahmet
Görürsün her biri için bir hürmet
Attığın adımı saya saya gel.

Selam  ver şu  yapayalnız  insana
Karşılığı bir banaysa on sana.
Kırılmayan oyuncağım ben sana
Canın istedikçe   oynamaya gel.

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gelecek

Bir gün sende bıkacaksın zulümden,
O zalim kalp   adalete gelecek.
Pişman olup işlediği cürümden
Sivri dilin  nedamete gelecek.

Alacaksın sırtımdaki karayı,
Yas sevince devredecek sırayı.
Dikeceksin açtığın bu yarayı
Taş yüreğin merhamete gelecek.

Hepten değişecek  düşüncen yarın
Tüm bunlar  imkansız deme ha sakın.
Geçecek ilgisiz  kaygısız tavrın
Sıra er geç muhabbete gelecek

Gurur kibir sürüp gitmez katiyyen,
Bir tebessüm olacak ilk hediyen.
Engin dağları ben yarattım diyen
Kibirli  kul  nezakete gelecek.
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Gelmedi

Yolcu bekliyordum; Yaşım on yedi,
Bir his yılma bekle, gelir O dedi.
Yol mu uzun, yokuş; yolcum mu tembel
Yaş elliyi geçti hala gelmedi.
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Gereken Yapılmalı

Ara sıra evi barkı unutup
Sağda solda alem yapmak gerekir.
Korkuları üç beş  saat  uyutup
Aykırı yollara sapmak gerekir.

Üç günlük dünyada eğlenmek gerek
Derdin varsa at denize mübarek.
Sazlı sözlü bir mekana  giderek
Bir köşe başını kapmak gerekir.

Acılara çakmak lazım çakmağı
Şıkır şıkır şıklatmalı parmağı.
Tasalara yapıştırıp tokmağı
Davulcu misali kopmak gerekir
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Gerekenler

Dünya denen şu pazarda kârını
Düşünürsen sevgi satman gerekir.
Artırmak istersen itibarını
Verilen sözleri tutman gerekir.

Ara sıra kendini sorguya çek
Aciz bir insansın değilsin melek.
Allah için ne yaptın akşama dek
Düşünüp yatağa yatman gerekir.

Saygı duy insana varsa şuurun
Sakın dudak bükme,  kıvırma burun
Ortaya çıkarsa hatan kusurun
Ne yüz asman ne kaş çatman gerekir.

Göstermelik buluşmalar, vedalar
Pek hoş değil süslü püslü edalar
Sunacaksan ruha temiz gıdalar
Nefse yular takıp gütmen gerekir.
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Gidenler

Nica imza atan beyler tanıdım,
Hepsi de “Hoşça kal deyip de gitti…
Ustalar, çıraklar, toylar tanıdım
Kalemi masaya koyup da gitti…

Benim devrim, benim günüm diyenler,
Ulaşsın her yere ünüm diyenler.
Bu oda, bu koltuk benim diyenler
Kalkıp ceketini giyip de gitti…

Makam, mevki, unvan geçici elbet
Kalıcısı muhabbettir  muhabbet.
Eza cefa gösterenler akıbet
Her şeyden pişmanlık duyup da gitti…

Hayat bir eğlence, üç günlük rüya
Sırası gelenler gider Oraya.
Sultan Süleyman’a kalmadı dünya
O da bu kurala uyup da gitti…

Gün gelir havada kalır emirler
Hiçbirini takmaz olur memurlar.
Kızağa alınan onca amirler
Vallahi son sürat kayıp da gitti…

Bir kuru can  borcum var Azrail’e
Ödenmiyor makam ile mülk ile.
Koca dünya benim diyenler bile
Bir avuç toprakla doyup da gitti…

Hepsi de nimettir, hepsi mübarek,
Verilene bol bol  şükretmek gerek.
Kimi pasta-çörek; kimi bal-börek
Kimi yavan ekmek yiyip de gitti…
           01/08/2007 Iğdır  Son Şiir
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Gidenler 2

Kimi geldi şu dünyaya mal için,
Ummadığı kadar yığdı da gitti.
Kiminin gidişi oldu pek hazin
Başını kadere eğdi de gitti.

Kimi bir goncaydı açmadan soldu,
Kiminin bu bağda kısmeti boldu.
Kimisi nefsinin kurbanı oldu,
Kimi o mel’unu boğdu da gitti.

Kimi atlı gezdi kimisi yaya,
Kimi dümenini kırdı uzaya.
Kime dar geldiyse bu koca dünya,
Ufacık tabuta sığdı da gitti.

Kimi zenginlikten azdı kudurdu,
Kimi kuvvetliydi, zayıfa vurdu.
Kimi her gün gururlanıp dururdu
Kafası taşlara değdi de gitti.

Kimi el malıyla saray yaptırdı,
Kimi arkasından halkı kopturdu.
Kimi sürüsünü kurda kaptırdı
Kimi sahip çıktı sağdı da gitti.

O bir Öğretmendi dünya bir okul,
Hürmetine yaratıldı bunca  kul.
Alemlere rahmet olan son Resul
Susuz gönüllere yağdı da gitti.
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Gidiş

Kimi geldi şu dünyaya mal için,
Ummadığı kadar yığdı da gitti.
Kiminin gidişi oldu pek hazin
Başını kadere eğdi de gitti.

Kimi bir goncaydı açmadan soldu,
Kiminin bu bağda kısmeti boldu.
Kimisi nefsinin kurbanı oldu,
Kimi o mel’unu boğdu da gitti.

Kimi atlı gezdi kimisi yaya,
Kimi dümenini kırdı uzaya.
Kime dar geldiyse bu koca dünya,
Ufacık tabuta sığdı da gitti.

Kimi zenginlikten azdı kudurdu,
Kimi kuvvetliydi, zayıfa vurdu.
Kimi her gün gururlanıp dururdu
Kafası taşlara değdi de gitti.

Kimi el malıyla saray yaptırdı,
Kimi arkasından halkı kopturdu.
Kimi sürüsünü kurda kaptırdı
Kimi sahip çıktı sağdı da gitti.

O bir Öğretmendi dünya bir okul,
Hürmetine yaratıldı bunca kul.
Alemlere rahmet olan son Resul
Susuz gönüllere yağdı da gitti.
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Gidiyor

Göremez oluyor fazla  uzağı,
Evvela  gözlerin  feri gidiyor.
Mesafeler ürkütüyor  ayağı,
Üç ileri,  iki geri gidiyor.

Gözlere bir gözlük, kulaklara  fiş
Doğaldan yapaya doğru bir  gidiş.
Kalıyor  çenede üç beş tane diş
Yediklerin diri diri gidiyor.

Geç bilinir bir çok şeyin kıymeti
Geri sarmak mümkün müdür kaseti?
Kiminin; sağlığı, gücü, kuvveti
Kiminin kırk yıllık kârı gidiyor.

Ne düşten vazgeçtin, ne de hülyadan,
Ne evden, ne içindeki eşyadan.
Halbuki şu  sarıldığın dünyadan,
Her an her saniye biri gidiyor.

Sağır mısın, saf mı? Bilmem ki nesin
“Her canlı ölümü tadacak” kesin.
İmam Efendiyi işitmez misin,
Hatunu gidiyor,  eri gidiyor.

Annen, baban, hemşiren, biraderin
Yusufun, Züleyhan; Arzun, Kamberin
Sadece el  değil; canın ciğerin
Baş tacın, gözünün nuru gidiyor.

İster  çama dokun, ister hindiye
İstersen herkese ver bir hediye.
Sevinme yeni bir yıl geldi diye
A divane çoban sürü gidiyor.

Şükret Osman elindeki  nimete,
Sırt çevirme; Muhabbete, hürmete.
Tutulduğun an İlahi Rahmete,
Elin, dilin, kalbin kiri gidiyor.

                                     Osman BULUT
                                      28/12/2017
                                           5M5N
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Git

Davet varsa dostun olduğu  ilden,
Benlikten arınmış, yunmuş sözle git…
Daha etkilidir çiçekten, gülden,
 Çarpan bir yürekle,  güler yüzle git…

Esse bile dört taraftan rüzgarlar,
Sevdanın ateşi yine de parlar.
Yeter ki yağmasın başına karlar,
İster baharla git ister güzle git…

Çiçek açar beslediğin umutlar,
Kalkıverir aradaki hudutlar.
Yüreğini duygu yüklü bulutlar,
Kaplarsa, çekinme yaşlı gözle git…

Duygu yüklü ezgilere aç kucak
Gönlün ateşini o alır ancak
Tellerinde sevda tüttür sımsıcak,
 Muhabbete  katık olsun sazla git.
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Gitmiştir Eminim

Eminim seni de kocalttı yıllar,
Emsalsiz güzellik uçup gitmiştir.
İki büklüm olmuştur  ince beller,
Muhakkak bir yanın göçüp gitmiştir.

Varmışsındır elli küsur yaşına,
Tutuldun hayatın kara kışına.
Yaşadığın sıkıntılar başına,
Bir iki avuç kar saçıp gitmiştir.

Senin de neticen topraktır kele,
Kimin vardı, kimin kaldı de hele.
Azrail tırpanı alıp da ele
Eşini, dostunu biçip gitmiştir.

Dokunulmaz değildir ki  güzeller,
Çıkmıştır önüne az çok engeller.
Hayaller, rüyalar, uzun  emeller
Ufuklara yelken açıp gitmiştir.

Seni isteyip de alamayınca,
Aklını fikrini çalamayınca,
Bir umut ışığı bulamayınca,
Nice Bulut senden kaçıp gitmiştir.
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Gitti

Nica imza atan beyler tanıdım,
Hepsi de “Hoşça kal deyip de gitti…
Ustalar, çıraklar, toylar tanıdım
Kalemi masaya koyup da gitti…

Benim devrim, benim günüm diyenler,
Ulaşsın her yere ünüm diyenler.
Bu oda, bu koltuk benim diyenler
Kalkıp ceketini giyip de gitti…

Makam, mevki, unvan geçici elbet
Kalıcı kardeşlik, dostluk, muhabbet.
Eza cefa gösterenler akıbet
Her şeyden pişmanlık duyup da gitti…

Hayat bir eğlence, üç günlük rüya
Sırası gelenler gider Oraya.
Sultan Süleyman’a kalmadı dünya
O da bu kurala uyup da gitti…

Gün gelir havada kalır emirler
Hiçbirini takmaz olur memurlar.
Kızağa alınan onca amirler
Vallahi son sürat kayıp da gitti…

Herkesin can  borcu  var Azrail’e
Ödenmiyor para ile pul ile.
Koca dünya benim diyenler bile
Bir avuç toprakla doyup da gitti…

Hepsi de nimettir, hepsi mübarek,
Verilene bol bol  şükretmek gerek.
Kimi pasta-çörek; kimi bal-börek
Kimi yavan ekmek yiyip de gitti…
            01/08/2007  (Iğdır  Son Şiir)
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Giyemezsin (Bin yıl ömür sürsen de bu dünyanın)

Bin yıl ömür sürsen de bu dünyanın,
Zevklerine asla doyamazsın ki...
Yaşam denen bu harika rüyanın,
Yeter sonu gelsin diyemezsin ki...

Farklıdır her şeyin hamuru, suyu,
Ne yapsan değişmez, cinsiyle huyu,
Boş yere uğraşma, kurtla kuzuyu,
Götürüp beraber yayamazsın ki...

Ekiver toprağa sağlam bideri,
Düzenlenir onun bahtı kaderi,
Kul başına düşen derdi kederi,
Boşuna uğraşma sayamazsın ki...

Avutma gönlünü ‘Leyla’ diyerek,
Sürüver ömrünü ‘Mevla’ diyerek,
Elestü bezminde ‘bela’ diyerek,
Verilen o sözden cayamazsın ki...

Niyedir bu uğraş bu kadar zahmet,
Hissemiz üç metre bezdir nihayet,
Mevla her kuluna eylesin kısmet,
Yoksa onu bile giyemezsin ki...
                     11.07.2002 Iğdır
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Gizle Beni

Başıma  bir şey gelmesin,
Sabah akşam gözle beni…
Sağlığım sıhhatim için,
Yüreğinde gizle beni…

Gözlerim aç, gönlüm sefil
Neyin varsa eyle sebil.
Birkaç  bakış kafi değil,
Duygulandır sözle beni…

Sensin yaprağım, çiçeğim
Solarsan yanar emeğim.
Öyle çoktur ki isteğim
Savuşturma azla beni…

Kalsam da taşına maruz
Sana sevgim saygım sonsuz,
Varsın olsun  doksan dokuz
Oyalama yüzle beni…

Elzem olmasa muhabbet,
Görmezdi bu kadar rağbet.
Beklerken bir sıcak sohbet,
Karşılama buzla beni…
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Gizle Beni (Başıma Bir Şey Gelmesin)

Başıma  bir şey gelmesin,
Sabah akşam gözle beni…
Sağlığım sıhhatım için,
Yüreğinde gizle beni…

Gözlerim aç, gönlüm sefil
Neyin varsa eyle sebil.
Bakışın yeterli değil,
Duygulandır sözle beni…

Sensin yaprağım, çiçeğim
Solarsan yanar emeğim.
Öyle çoktur ki isteğim
Savuşturma azla beni…

Kalsam da taşına maruz
Sana sevgim saygım sonsuz,
Varsın olsun  doksan dokuz
Oyalama yüzle beni…

Elzem olmasa muhabbet,
Görmezdi bu kadar rağbet.
Beklerken bir sıcak sohbet,
Karşılama buzla beni…
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Gizli Hazineler

Elbette görürsün gelirse bahar,
Koskoca bir bahçe çiçekte gizli.
Bakmakla görülmez  insanda ne var,
Duygular el kadar yürekte gizli.

Çalışırsan boşa gitmez gayretler,
Yeter ki tertemiz olsun niyetler.
En usta sanatlar, en hoş lezzetler
Arının ördüğü petekte gizli.

Üzerine yorgan ederek karı
Sonsuz bir sabırla bekler baharı.
Başaktaki tanelerin esrarı,
Yenilen her lokma ekmekte gizli.

Can sunar toprağa dere,çay, nehir,
Nice sert kayalar suyundan erir.
Dağ gibi insanı deviren zehir,
Bağrında barınan böcekte gizli.

Yalan yoktur Kanuni’nin sözünde,
Sağlıktır tek servet şu yer yüzünde.
Değersiz ne varsa büyür gözünde,
Her hile o ince mercekte gizli.

Elestü bezminde ruhlar dizilmiş,
Söz alınmış alınlara yazılmış.
İlk günden son güne her şey çizilmiş,
Bir ömrün planı belekte gizli.

Mal- mülk aldatmasın seni dünyada,
Alıp giden var mı hani dünyada?
Arama huzuru fani dünyada,
Ebedi saadet gerçekte gizli.
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Gizlice

Başlamıştı  kalpte  seçim dönemi
O gün seni tercih ettim gizlice.
Öyle çoktu bu bir oyun önemi,
Düşünmeden  sana attım gizlice.

Sağladım elimden gelen katkıyı,
Göstermedi beklediğim etkiyi.
Sana vermek için bütün yetkiyi
Günlerce peşinden gittim gizlice.

Biri güneş dedi, biri ay dedi
Bir umut ışığı dedim  be hadi.
İlk tercihim deyip onca vaadi
Elimin tersiyle ittim gizlice.

Sevda; düşen kızıl kormuş bedene,
Gülü seven katlanıyor dikene.
 Kader kısmet dedim bilmem kaç sene
İçin için yandım tüttüm gizlice.
                                  1 Kasım 2015 SMSN

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gömdün

Dünyamdan çıkıp da giderek beni,
Hayale hapsettin, düşlere gömdün…
Göster çare nerde, çıkar yol hani?
Umudumu siyah kaşlara gömdün…

Hesaplanmaz bu sevdanın hasarı,
Parçalar ölçeği, bozar kantarı.
Ne yazı yaşattın ne de baharı
Aldın yüreğimi kışlara gömdün…

Açtım kar etmedi bembeyaz bayrak,
Düşmedi elinden, dilinden mızrak.
Umudumu az çok yeşertti toprak
El atıp hepsini taşlara gömdün…
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Gönlüm

Kim bilir nereye kadar sürünür,
Kara  saçlarına takılan gönlüm…
Yaralanıp sargılara bürünür,
Aşkın çelmesiyle yıkılan gönlüm…

Sonu belli uğraştığı davanın,
Rengine aldanma kırın, ovanın
Hışmına uğradı bozuk  havanın,
Gidip kayalara çakılan gönlüm…

Akla sorsan geçer, bunlar  rol diyor,
Gerçekleri gözlerdeki sel diyor.
Dikenli de olsa gonca   gül diyor,
Huzurdan rahattan  sıkılan gönlüm…

Bir köşede dinlenecektim güya,
Geldi hayalimi böldü bu rüya,
Yanar için için gömsen de suya,
Bambaşka bir odla yakılan gönlüm…
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Gönül

Halimi vaktimi önemsemeden
Yine zor bir görev buyurdun gönül.
Belli ki var seni rahatsız eden
Bu çağlarda yatar uyurdun gönül.

Katlanacak güç kalmadı afete
Neden hayır diyemezsin   ülfete.
Katlan dersin her zorluğa, külfete
Perdeyi tamamen sıyırdın gönül.

Ne kadar da güçlüymüş şu cihazın,
Nerelere ulaştı bak avazın.
Dur durak bilmedi acemi sazın
Adımı aleme duyurdun gönül.

Kapılma hülyaya derine batıp
Kovalar aşk seni önüne katıp.
Kendini sürekli ateşe atıp
Başka birisini kayırdın gönül.

Ömründen seneler, aylar çalındı
Neyin varsa teker teker alındı.
Tepelendin saçın başın yolundu
Bir zaman yemyeşil çayırdın gönül.

Dikildi karşına ok ile yayla
Hemen teslim oldun ne diye söyle
Sultan seçip o güzeli tek oyla
En güzel köşeni ayırdın gönül.

Bir kuru çul servetinin alayı
Nerden bağışlarsın ona villayı
Başıma açmasan bunca belayı
Gözümde daha çok büyürdün gönül.
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Gönül 2

Sırtına sarılmış   koca  bir can var
Hiç unutma yükün ağır be gönül..
Özenle  taşırsan mezara kadar
Kazanırsın epey hayır be gönül..

Boşuna uğraşma;  kasayla, küple
Salmazlar vallahi  ufak bir çöple.
İstersen dünyanın malını topla
Elde sıfır, cepte sıfır be gönül..

Yaratan Rabbimin emrinden çıkma,
Kaidelere uy, yukarı  akma.
İnsanoğluna hiç  tepeden bakma
Allah’tan kork kırma  hatır be gönül..

Yürekten olursa duayla istek
Gelir Yaratandan takviye,  destek
İnan ki her zorluğun ilacı tek
Sonsuz bir sabırdır sabır be gönül..
                        26/10/2018
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Gönül Kolay Değil

Kolay değil aşk ilmini öğrenmek
Karalayıp durma defteri gönül.
Sicilinde mevcut  yenilmek yenmek
Aklından çıkarma kaderi gönül.

Atmışsa birisi gönlüne ilmek
Zordur tek başına hakkından gelmek
Yıllarca ağlayıp üç beş gün gülmek
Hepsi de sevdanın eseri gönül.

Bıktım onu kendin gibi sanmandan
Hatırına arzu hürmet sunmandan.
Senelerce cayır  cayır yanmandan
Acaba var mıdır  haberi gönül?

Görüyorsun kalbi taşlardan katı
Taktın ona yakışmayan sıfatı.
Canlı yaşayarak öğren hayatı
Boz artık anlamsız ezberi gönül.

İnsan sevdiğine yaşatmaz kabus
İçindeki ya hırsızdır ya casus.
Görünmez gözüne başka bir husus
Güzel zannettiğin bir deri gönül.
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Gönüller

Bu mübarek gecelerde,
Yunsun aklansın gönüller.
Devadır her türlü derde,
Sevgi yüklensin gönüller.

Karartır o cevherini,
Yakıp yıkar her yerini,
Düşman bilmez değerini,
Dosta saklansın gönüller.
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Gör

Saç ağarmış, belin bükülmüş deme,
Sen sadece seni gören gözü gör…
Yaprağın kuruyup dökülmüş deme,
Gönlümdeki baharı gör, yazı var…

Sakın ha üstüme tedbirsiz varma,
İş işten geçince dümeni kırma.
Ateşin var, hastasın deyip durma
Yüreğimi dağladığın közü gör…

Çözersen susar mı dilin bağını?
Susturmak istersen çal bıçağını.
Ne olur kapatma aç kulağını,
Yüreğimde mayalanan sözü gör…

Senin için deli divane gönül,
Bir gülüştür beklediği tek ödül.
Sen bivefa bir gül ben şeyda bülbül,
Şu işi yokuşa sürme düzü gör…

Peşindeyim kalbim durana kadar,
Yani şu canımı verene kadar.
Bendeki inadı görene kadar,
Sende olan işveyi gör, nazı gör…

Yaratan bir; güzel ile çirkini,
Hor görüp ortaya koyma şirkini.
Bir kenara bırak sen ben farkını,
Baktığın her yerde biraz bizi gör.
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Gördüm

Göz ucuyla inceledim  takvimi,
Kocaman  bir “iki bin on beş”  gördüm.
Hesap ettim  yaşadığım mevsimi,
Elli iki bahar gördüm, kış gördüm.

Atıp  savurmanın yoktur alemi
Pek çok şeyi abartmış bu acemi.
Haddi aşıp o Zaloğlu Rüstem’i,
Bu yaşa dek hep kendime eş gördüm.

Her yaş, her çağ  Yaratandan hediye,
Doğru söyleyene gücenmek niye.
Dede denmesinden daha şık diye,
Amca, dayı diyenleri hoş gördüm.

Hakk rızası için mecburi ek iş,
İyilik, ibadet sana  örnek iş.
Nefes alıp vermek değilmiş tek iş
İş içinde bin bir çeşit  iş gördüm.

Anam sağ yanımda, babam solumda,
Ayrılık da yok aklımda ölüm de.
Her şey güzel o kısacık filimde,
Uyanınca anladım ki düş gördüm.

Vadesi dolanın kökünü kazır,
Vade yetmemişse kurtarır Hızır.
Her saniye pençe atmaya hazır
Gök yüzünde çok alıcı kuş gördüm.

Nerden alır; bu cilayı, boyayı
Gözler kamaştıran sahte ziyayı.
Nice Osman kocaltan bu dünyayı
Onca süse püse rağmen boş gördüm.
                                                01/04/2015 smsn
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Gördün

Seni benden çalanı  güldürürken,
Beni böyle ağlatmayı hak gördün…
Yüreğime acıyı doldururken,
Bir parçacık mutluluğu çok gördün…

Ne oldu ki hiç arayıp sormadın,
Bir gece rüyama bile girmedin.
Yıllar var ki beni bir kez görmedin
Lakin düşmanımı gayet sık gördün…

Müsaade et  seni sevip sayayım,
Yollarına yüreğimi yayayım,
Kararına nasıl saygı duyayım
Gidip de yanlışı doğru şık gördün…

Senelerdir kapanmadı bu bahis,
 Seni böyle sevmek bambaşka bir his.
İçimde yaşarken bir başka şahıs,
Söylesene beni nasıl tek gördün…

Gittin hak sahibi yaptın haksızı,
O gün daha fazla arttı bu sızı.
Seni benden çalıp giden hırsızı,
Hep masum zannettin pir-i pak gördün…
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Göreceksin

Üç kalemde senin için,
Yazacağım göreceksin! ...
Suretini sakin sakin,
Çizeceğim göreceksin! ...

Aka çalarsın karayı,
Bilirsin her numarayı.
Bu böyle gitmez arayı,
Bozacağım göreceksin! ...

Ayırma kayırma sende,
Ben de uyandım sayen de.
Karşıma çıkanı ben de,
Süzeceğim göreceksin! ...

Şimdilik aklım yerinde,
Çıldırmam belki yarin de.
Elbette günün birinde
Kızacağım göreceksin! ...

Kabarıp duran nehirler,
Yıkıp geri çekilirler.
Zatına mahsus şiirler,
Yazacağım göreceksin! ...

    31/07/2005 Çarşamba
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Görünen O

Hala unutmadın onu,
Gözlerine bakılırsa.
Gelmemiş bu aşkın sonu
Sözlerine bakılırsa.

İki büklüm olmuş belin,
Lakin hala boştur elin.
İşin çok zor, o güzelin
Nazlarına bakılırsa.

Sevda bu, düşürür çöle
O güle olursun köle.
Çok  dalarsın sen o göle,
Közlerine bakılırsa.
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Gözlerim

Dolaşır geçmiş yılları,
Maziye dalan gözlerim..
Gönlüme salar selleri,
Yaşlarla dolan gözlerim..

Belli bir saatten sonra,
Derman kabul etmez yara.
Düşünüyor kara kara,
Işıksız kalan gözlerim..

Mutlu bir gün görür elbet,
Aydınlığa yürür elbet.
Bir gün gelir kurur elbet
Bir pınar olan gözlerim..

Bozmadan asla sırayı,
Şaşırmadan; günü, ayı,
Başa gelen her olayı
Ta başa alan gözlerim..

Acın da bitmez sızın da,
O inat eder nazında.
Büyütme artık gözünde,
Bu dünya yalan gözlerim..
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Gözüm Bu dünyada Kaldı

İşte ben de öldüm; ama
Gözüm bu dünyada kaldı…
Girdim daracık odama
İzim bu dünyada kaldı…

Bu gün ermedi yarına
Tenim indi mezarına.
Yandım sevdanın narına
Közüm bu dünyada kaldı…

Boşaldı koltuğum, masam
Açılıp saçıldı kasam.
Her türlü endişem, tasam
Sızım bu dünyada kaldı…

Savaştım, topsuz, tüfeksiz
Hedefi vurdum fişeksiz.
Nice gerekli- gereksiz
Sözüm bu dünyada kaldı…

Kapılıp duygu seline
Sözler dizerdim teline.
Hal bilen alsın eline
Sazım bu dünyada kaldı…

Az çok sürdüm ben de devran
Baksın merak edip soran.
Şu ten gibi cansız duran
Pozum bu dünyada kaldı…

Ruhum bedenden sıyrıldı,
Tez usandı, çabuk yıldı.
Nihayet benden ayrıldı
Mazim bu dünyada kaldı…

               24.11.2007 Kayseri
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Gurbet

Düşlerim uğruna çaldım kapını
Geri çekemedim elimi gurbet.
Hesaba katmadım bu sert yapını
Perişan eyledin halimi gurbet.

Sermedin altıma bir küçük minder
Dedin nasıl olsa bırakıp gider.
Beni sana mahkum eyleyen kader
Başlattı bu uzun filimi gurbet.

Havalandın düştüm diye peşine,
Gülüp geçtin bu garibin düşüne.
Hazırlıksız yakalandım kışına
Dalında kuruttun gülümü  gurbet.

Hatırımı  kırma dedim duymadın,
Kalbim ince, vurma dedim duymadın
Aksi cevap verme, dedim duymadın
Yoksa bilmez misin dilimi gurbet?

Sendeki yalnızlık en büyük azap
İnsan kurdu kuşu alır muhatap.
Görebilmek için bir dost, bir ahbap
Yoklarım sağımı solumu gurbet.

İstisnasız ömrümün her çağında
Hep çırpındım  balık gibi  ağında.
Cehennemi andıran ocağında
Erittin onlarca yılımı gurbet.

Dokundu sunduğun bir lokma yemek
Oysa az değildi verdiğim emek.
Saçımı ağarttın az geldi demek
En sonunda büktün belimi gurbet.

Gönül ayrılalı beri sılada,
Ananın atanın yeri sılada,
Bir ayağım sende, biri sılada
Terk etmem bu ağır talimi gurbet.

Eşimi dostumu ben de kaybettim
Hem de beklenmedik anda kaybettim.
Anayı, babayı sende kaybettim,
Budadın kolumu dalımı gurbet.

Gönül gülüyorsa güzeldir hayat
Yürek yanıyorsa kaybolur sıhhat.
Aklımda dururken yirmi dört saat
Nasıl unuturum ilimi gurbet.

İndikçe göğsüne doğru tezene
Feryadı koparmak haktır ozana.
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Alıştırdın kolayca her düzene
Darbenden titreyen telimi gurbet.

Akıl gitti, boş bıraktı kaleyi
Gönül yedi atılan her  gülleyi.
Gözler de bıraktı mücadeleyi
Göremezsin coşkun selimi gurbet.

Umut doldurulan tahta bavullar
Hayali kurulan paralar pullar,
Soğuk kucağına atılan kullar
Bilmem akıllı mı deli mi gurbet?

Yüzün asık fukaraya, yoksula
Mahkum eden sensin bir yırtık çula.
İmkanın geniştir varlıklı kula,
Saray mı vermezsin yalı mı  gurbet?

Birine verirsin en güzel pası
Onun olur  şampiyonluk kupası.
Kimine kurarsın en zor kumpası
Habire basarsın  çalımı gurbet.

Dillere destandır yaptığın zulüm,
Uzağa gitmek yok, ortada halim.
Aşık der ya; “Bir yoksulluk, bir ölüm”
Bir de sensin derdin elîmi gurbet.

Yeter bu kul artık yurduna göçsün,
Ekmeğinden yiyip suyundan içsin.
İsteğim odur ki  sılada geçsin
Ömrün geri kalan bölümü gurbet.

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gurur

Ahirette ağır diye hesabı
Dünya pazarında sattım gururu.
Elde etmek için hayrı sevabı
Öz nefsime kurban ettim gururu.

Kesip attım; Ayağı yok, eli yok
Sesi soluğu çıkmıyor, dili yok
Hayatıma karışacak hali yok
Dünyamın dışına ittim gururu.

Sırtıma sardığım dostluk hırkası
Hiç değişmez; Kalitesi, markası
Artık çıkartamaz benden başkası
Tutup kör kuyuya attım gururu.

Ormanda dolaşsın, kırda dolaşsın
Varsın bıraktığım yerde dolaşsın.
Nerede isterse orda dolaşsın
Başıboş sürüye kattım gururu.
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Gücenip Durma

Zaman gün gün kısalmaya başladı,
Yıllara gücenip durma boşuna.
Bağrımızı eş dost yaktı haşladı,
Ellere gücenip durma boşuna.

Nefis nemiz varsa yedi bitirdi,
Uçurumun kenarına getirdi.
Akıl yol gösterdi, ayak götürdü
Yollara gücenip durma boşuna.

Önüne çıkana eylersin hücum,
Kafanda herkesi edersin mahkum.
Ne Leyla bîgünah, ne gönül masum
Çöllere gücenip durma boşuna.

Yüzmeye kalkınca  duygu selinde,
Ellerin de çözülüyor dilin de.
Mızrap da, perde de senin elinde,
Tellere gücenip durma boşuna.

Mevla’yı bulmak var çöle varınca,
Şirin’le olmak var dağı yarınca.
Düş yollara karınca kararınca
Fillere gücenip durma boşuna.
                                    24/02/2017
                                         5M5N
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Gül ararsın Deli Gönül

Gelmiş ömrümün hazanı
Gül ararsın deli gönül…
Savurmak için harmanı
Yel ararsın deli gönül…

Nedir bu tükenmez istek?
Nereden bulursun destek?
Dağ taş gezip petek petek
Bal ararsın deli gönül…

Arzun belli ayan beyan
Emin ol ayıplar duyan.
Bülbül misali şakıyan
Dil ararsın deli gönül…

Bilmem nasıl, neden, niçin?
Hala kıpır kıpır için
Yaş tükenmiş çalmak için
Tel ararsın deli gönül…

Unutma nimettir sağlık
Sanırsın boğulmaz balık
Suları dört mevsim ılık
Göl ararsın deli gönül…

Sana göre hayat film
Çevirirsin elli bölüm.
Baş oyuncu sensin malum
Rol ararsın deli gönül…

Eğersin gördüğün dalı
Fark etmez olsa da çalı.
Yetmez sana kilim, halı
Çul ararsın deli gönül…

Cevap gelmez,
Dolaşırsın mahsun, mahcup
Yazıverip üç beş mektup
Pul ararsın deli gönül…

Sevda yürek ister yürek
Ateşe sarılmak gerek.
Sen daima elde kürek
Kül ararsın deli gönül…

Bayılırsın ela göze
Gülen yüze, tatlı söze.
Son demleri kalan köze
Yel ararsın deli gönül…
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Gül Seren

Etrafa misk gibi kokular saçar,
Dillerine hiç durmadan gül seren.
Her gelip geçende muhabbet biçer,
Yollarına hiç durmadan gül seren.

Cahilin semtine varmasın yolun,
Daima alimin yanında bulun.
Başaramaz sevgiden mahrum kulun,
Çöllerine hiç durmadan gül seren.

Yormasın kalbini fuzuli şeyler,
Şikayetçin olur seneler aylar.
Ömür ağacını bir tuba eyler,
Dallarına hiç durmadan gül seren.

Sevda kuşu gelir, kalbine konar,
Mest olur bu hale yüreğin, yanar.
Yüce hasretine teselli sunar,
Tellerine hiç durmadan gül seren.

Taş olanlar; selden sele dolaşır,
İnci olan; elden ele dolaşır.
Mektup olur ilden ile dolaşır,
Pullarına hiç durmadan gül seren.

Uğursuz etrafa velvele salar,
Öğrenir üç beş söz diline dolar,
Cennet gibi mutlu bir dünya diler,
Fallarına hiç durmadan gül seren.

Seven kul yüzünü yare çevirir,
O var iken kime, nere çevirir?
Yanık kalbi kızıl kora çevirir,
Küllerine hiç durmadan gül seren.
                             25.01.2002 Esenköy
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Güllerin Bayramı Mübarek Olsun

Bu güne en erken Iğdır’da giren;
Kulların bayramı mübarek olsun….
Ardından peş peşe bu zevke eren,
İllerin bayramı mübarek olsun….

Unutma; Makamın, servetin, paran
Geride kalacak, gelince sıran.
Eş, dost, akrabayı yürekten saran,
Kolların bayramı mübarek olsun….

Tevazudur; kalbimize serpilen
Batar gurur dalgasına kapılan.
Saygı ile, hürmet ile öpülen,
Ellerin bayramı mübarek olsun….

Mesut bahtiyardır bu güne yeten,
Barıştır bayramın manası zaten
Eskiyle başlayıp, yeniyle biten
Yılların bayramı mübarek olsun….

Uymaz bize; farklıları eleyen
Ona buna  dişlerini bileyen.
Herkese esenlik, sağlık dileyen
Dillerin bayramı mübarek olsun…

Şaşırır sonuca hasreti tartan
Yanar bu ateşin üstünü örten.
Bu günlerde yükü daha çok artan
Yolların bayramı mübarek olsun…

Eşsiz imanı gör İbrahim’de sen
İtaat eridir İsmail desen.
O güzel kulların ilinden esen,
Yellerin   bayramı mübarek olsun…

Deli gönlümüzü sevdaya salan,
Renkleri ille de AL BEYAZ olan.
Kokusunu EFENDİSİ’nden alan
GÜLLERİN bayramı mübarek olsun…
           31.12.2006  Osman BULUT     Iğdır
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Gümüşhane

Ehmek derdi, geçim derdi, iş derdi
Terkettirdi  ilimizi  Gümüşkent.
Ben ne derem; abam, agam ne derdi
Anamayız  dilimizi  Gümüşkent.

Cıbıllığı  vurup haklayamadık
Buba ocağını bekleyemedik,
Düğünde, bayramda saklayamadık
Gözden akan selimizi Gümüşkent.

Bulaşmadık sokakların kirine
Boyun eğdik Mevlanın takdirine.
Umut bağlamadık başka birine
Hakka açtık elimizi Gümüşkent.

Büyüğe küçüğe gönüller sebil
Kaynaşmalı eski nesil, genç nesil.
Sade akllılar akılda değil
Unutmadık delimizi (!)  Gümüşkent.

Terk edilen köylerin, hanelerin
Özlemini duyar divanelerin.
Kusuru yok ayların, senelerin
Gurbet büker belimizi Gümüşkent.

Babam çay içerdi şekeri kıtlar
Bitti  eski zevkler, kayboldu tatlar
Ekşidir yoğurtlar, yavandır sütler
Şeker sardı balımızı Gümüşkent.

Amir, memur, işçi, işveren idik
Arabam dairem bulunsun dedik.
Gurbette kazandık, gurbette yedik
Paramızı, pulumuzu Gümüşkent.

Şimdi cepler dolu, gönüller buruk
Para ile olmuyormuş mutluluk.
Evvel yokluk şimdi; ev  bark, çor çocuk
Bağlar durur yolumuzu Gümüşkent.

Kıtlık vardı, şimdi kalmadı izi
Şimdi yaşanılan bolluk krizi
Sevmekten ziyade döversin bizi
Görüversen  halimizi  Gümüşkent.

Gurbetin yüreği, toprağı katı
Bedenimiz sende bulur rahatı.
Uzaklarda geçirsek de hayatı
Kabul buyur ölümüzü Gümüşkent.
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Güneş Hz Muhammed SAV

Yıl Beş Yüz Yetmiş Bir, aylardan Nisan
Alemlere rahmet güneşi doğdu.
Habibullah oldu O Yüce İnsan
Kalplere muhabbet güneşi doğdu.

Zirvedeydi o gün; dalalet, zillet,
Toplumu sarmıştı her türlü illet.
Bitti sayesinde devr-i cehalet
Aleme saadet güneşi doğdu.

Kız evlatlar sokulmazdı ocağa.
Diri diri gömülürdü toprağa,
Zulmetin arttığı karanlık çağa
İslam’la hidayet güneşi doğdu.

“Çöle İnen Nur”du asırlar evvel,
Yunus der; “Hem adı hem kendi güzel”
O gece her şeyi ile mükemmel
Edep, haya, iffet güneşi doğdu.

Doğruluğu dürüstlüğü gösteren
Fenalığı, azgınlığı da yeren,
Sevgi dolu nice mesajlar veren
Bir büyük hitabet güneşi doğdu.

Doğmamıştı, baba koştu ölüme,
Hakk sahip çıkarım dedi kuluma,
Der ki o yetimi alan Halime
“Evime bereket güneşi doğdu”.

Anne gitti; Yaşı altı olunca,
Yaş sekizdi dedesi de ölünce.
Peygamberdi yaşı kırka gelince
Aydınlandı ümmet, güneşi doğdu.

Haksızlıklar karşısında susmayan,
Akrabayla alakayı kesmeyen
Darılmayan, gücenmeyen, küsmeyen
Nezaket, zarafet güneşi doğdu.

Benimsemez; Bedduayı, laneti
Her durumda dua idi adeti.
Göğüsledi baskıları, şiddeti
Taif’te cesaret güneşi doğdu.

İnsanları davet etti İslama,
Krallar, Kisralar geçti selama.
Bağdat’a, Basra’ya, Mısır’a, Şam’a
Hazreti Muhammet (S.A.V.)  güneşi doğdu.
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Güzel

Toka diyerek saçına,
                      Takıver sen güzel beni.
                      Bir duman gibi içine,
                      Çekiver sen güzel beni.
                                  Kimler doymuş ki sevgiye
                                  Ben doyayım söyle niye?
                                  Kapına bekçimdir diye
                                  Dikiver sen güzel beni.
                   İşte düştüm aşk ağına,
                    Kapanmışım ayağına.
                   Hiç korkma gönül bağına,
                   Ekiver sen güzel beni.
                                 Kattı bir rüzgar önüne,
                                 Attı beni yurt sonuna.
                                 Çok uzaktayım yanına,
                                 Çekiver sen güzel beni.
                   Hiç bakmadan şu yaşına,
                   Osman takıldı  peşine.
                   Atıp sevda ateşine,
                   Yakıver sen güzel beni.
                                           16.01.2002  Esenköy -Yalova
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Güzel 2

Yüreğime konuk ettim ben seni
Sevgimdir ikramım alıver güzel.
İstemem vakitsiz kalkıp gitmeni
Orada bir ömür kalıver güzel.

Gül kokulu bir mendile razıyım
Yalvart beni bin naz ile razıyım.
Milyonda bir olsa bile razıyım
Gönlüme bir umut salıver güzel.
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Güzel Güzel

Mevlamızın can verip yarattığı,
Kelebek de güzel  çiçek de güzel.
Karaya havaya  suya attığı
Yüzlerce binlerce böcek de güzel.

Akıllı akılsız, bilgili cahil
Sade genci delikanlısı değil
Beyazı, karası, sarısı dahil
İhtiyar da güzel bebek de güzel.

Yüzleri güldüren baharlar yazlar
Kışları kışkırtan karlar, ayazlar
Göklerde süzülen turnalar, kazlar
Sulardaki balık ördek de güzel.

Kurda kuşa kucak açan yüce dağ
Elvan elvan meyva yetiştiren bağ
Örümceğin işlediği zarif ağ
Arının ördüğü petek de güzel.
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Haberin Olsun

Öteden gelince çağrı
Koşarsın haberin olsun.
Dik dururken yana doğru
Düşersin haberin olsun.

Budur nihai ilacın
Yudumlarsın diner acın
Bulunsa da tahtın tacın
Beşer’sin  haberin olsun.

Hesaplanmış bir süren var
Tüketirsin  azar azar.
Sadece nasibin kadar
 Yaşarsın haberin olsun.

Öğrenmen lazım bir kere
Varılacak  mekan  nere?
Evi barkı bak boş  yere
Döşersin haberin olsun.

Gün gelir biter gösterin
Duvardan  iner posterin
Açılır amel defterin
Şaşarsın haberin olsun.
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Haberin Var Mı?

Gün gelir bükülür senin de belin,
Hayatın güzünden haberin var mı?
Yarım kalır nice arzun, emelin,
Değişmez yazından haberin var mı?

Görmez misin kuruyan ırmakları?
Geriye sarılan şu  yumakları.
Çıkarken şu dimdik basamakları,
Titreyen dizinden haberin var mı?

Bilinmez, ne zaman nere düşecek
Oku yiyen canlar  yere düşecek.
Bana dört, sana beş metre düşecek
O Hassa bezinden haberin var mı?

Dünya zevki; bir rüyadır, seraptır,
Emri bilmeyenin hali haraptır.
Evvelimiz, ahirimiz türaptır
Rabbimin tezinden haberin var mı?

Savunursun ilim zengin diyerek,
Avunursun gölüm derin diyerek
Övünürsün; elim yeğin diyerek
Rakibin kozundan haberin var mı?

Ağustos böceği misali kış-yaz
Çalmadığım için yeteneğim az.
Akortsuz da olsa çalarım bir saz
Zamane cazından haberin var mı?

Sakındığım tek Cenab-ı Mevladır
Taahhüdüm, imzam kalu bela’dır.
Senin selin bana birkaç damladır,
Debinden, hızından haberin var mı?

           Konuşa konuşa anlaşır beşer,
           Nasılsa konuşmak bana da düşer.
           Bağrında yoğrulur, dilinde pişer,
           Osman’ın sözünden haberin var mı?
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Haddini Bil

Her şeyi bilirim diyen ey cahil,
Gafil olma biraz da haddini bil..
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Hadi Gali

Otuz yıl misafir kaldığın yeter
Aklımdan, gönlümden git hadi gali.
Yüzsüz olma, biraz kibarlık göster
Gülsüm, Haçcam  gibi bit hadi gali.

Gelme, elimde var taşımda artık
Yeter durma yanı başımda artık.
Dolaşma hülyamda,  düşümde artık
Hepsine bir veda et hadi gali..

Sözlerimi yorma yorulduğuma
Sana kızıp, küsüp, darıldığıma.
Pişmanım ben sana vurulduğuma
Sen de silahını çat hadi gali…

Bir serçe bir dalı nasıl terk etmez
Gönül  bir kez olsun nasıl çark etmez.
Nereye istersen götür fark etmez
Beni köşe bucak  güt hadi gali.

Kes, parçala, doğra, ya vur ya vurdur
Sende bir şeyler yap bu kalbi durdur.
İster Salda gölü, istersen Burdur
Dilediğin suya at hadi gali.

Sen kalkıp gitmezsen kovamam seni
Kovardım o yüzü görmesem hani.
Her gece uyanıp ağlatma beni
Yatacaksan sessiz yat hadi gali…
        27.07.2014  SAMSUN
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Halden Hale

Fıtratı gereği deyip  katlandım,
Sevgilinin diken hali, gül hali.
Bu gün yakar yarin kaybolur  sandım,
Yokmuş sevda ateşinin kül hali.

Ketbedelim  aramızda bir akit,
Riayet  etmezsem eylersin te’kit.
Benim  arzum ne sukunet,  ne sükut,
İrtibatın kopmasıdır lal hali.

Ben Kerem’in,  O Aslı’nın kopyası
Aynı gibi dördümüzün dünyası.
O yoksa bozulur vücut kimyası,
İlacımdır acı hali, bal hali.
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Haline Bak

Havalanma be hey gafil;
Hele bir dön halına bak…
Akıbetin farklı değil;
Yerde yatan ölüne bak…

Fayda vermez emmin, dayın
Batar günün, söner ayın.
Hayat kısacık bir oyun,
Nelerin var, eline bak….

Hem sağa hem sola bağır,
Sanki karşındaki sağır.
Akıbet ocağın soğur,
Eskilerin külüne bak…

Alem konak, adem konuk
Er geç gider çoluk çocuk.
Altından kayar bu koltuk,
Yarınların falına bak…

Terk et; şu kini, kibiri
Ezme zayıfı, fakiri.
Var mı senden farklı biri?
Sağına bak, soluna bak….

Hep adil ol, doğru çalış
Sağdan, soldan topla alkış.
Hani var mı yalan, yanlış?
Bu garibin diline bak….
                            19/05/2006
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Haser

Aklımda küncülü kömben, “bastığ”ın
Dövmeden aşını unutmam Haser.
Lezzetten çıtlardı benli fıstığın
Fosunu, boşunu  unutmam Haser.

Bakır kazanlarda kaynardı hedik,
Yeşil buğdayından ederdik firik.
Nerede  kırmızı, sarı can erik
Hele mayhoşunu unutmam Haser.

“Ekşili”ni, “köfte”ni, “zeyt” yağını
“Hönüsü” üzümü döken bağını,
“Süllüm”ünü, “loğdan”ını, “loğ”unu
Kar dolu kışını unutmam Haser.

Oyunlardı dünyamızı süsleyen
Çıkmazdı ağalık, beylik taslayan.
Yuvasında yavrusunu besleyen
Kurdunu kuşunu unutmam Haser.

Kızlar kollarına “satıl” takardı,
O “eski gastele”  suya çıkardı.
“Hanekler”  su  gibi  şır şır akardı
 “Gastel”in başını unutmam Haser.

O gün boldu fukaralık sefillik,
Kışın yoktu; taze sebze, yeşillik.
Tarihe karışmış eski Zibillik
Çöpünü “hış”ını unutmam Haser.

Kıl kilimler dokunurdu o zaman
Kirkit tutan elde kalmazdı derman.
Varsın desin diğer bölgeler  kirman
Tahtadan “teş”ini unutmam Haser.

Çamaşır suları kaynardı külle,
Şampuan ne gezer, çimerdik kille.
Yapardık “kekiç”le kocaman gülle
O mermer taşını unutmam Haser.

Hacıklı’yı, Vızıllı’yı,  Alo’yu
Hasgüllü’yü, Ayrancı’yı, Mullo’yu
Hasan Bade, Kirtik Hasan, Killo’yu
İnan tek kişini unutmam Haser.

Miktor Şıhon karı gömer toprağa,
Doldururdu yazın  tasa, tabağa.
Bugün düşsem bile senden uzağa
Bırakmam peşini, unutmam Haser.

“Ceryan” yok, lambamız gazlıydı gazlı
O vaat düünler olmazdı sazlı.
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Şıh’ın vardı; ak sakallı, nur yüzlü
“Def”ini, “şiş”ini unutmam Haser.

“Ciklet” vardı cipsi bilmezdi yurdum
Meşhurdu o günler “püskevit lokum”
“Bekgalcı” Mustafa vardı ki yoğrum
Bilirdi işini unutmam Haser.

İç içeydi; Türkler, Araplar, Kürtler
Ortaktı  sevinçler, acılar, dertler.
Nasıldır Atmalı, Künesler, Hortlar?
Bu üç kardeşini  unutmam Haser.

Gençleri göç etmiş yaşlılar vefat,
Sürdürürsün tek başına bir hayat.
Hayattasın; kaçıp gidene inat
İhtiyar yaşını unutmam Haser.

Yaşlılık bir varmış, bir yokmuş; Masal
Gençlik baştan sona yığınla hayal.
Kula zevk ü sefa, oyun, yağla bal
Çocukluk düşünü unutmam Haser.

O gün bugün Karaman’ın son durak
Evvelimiz toprak, sonumuz toprak
Her evde bir tane vardı muhakkak
Meşhur “Ökkeş”ini unutmam Haser.

Sekiz yıl yaşadım bir ömre bedel,
Dönsem o günlere bulunmaz tünel.
Ayrılmış olsam da kırk sene evvel
Sıcak hoşbeşini unutmam Haser.

O zaman  haşarı Osman’dı adım
Çocukluğu dolu dolu yaşadım
Dört yanını dolaştım adım adım
İçini dışını unutmam Haser.
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Haser Hisar Köyü Gaziantep

Aklımda küncülü kömben, “bastığ”ın
Dövmeden aşını unutmam Haser.
Lezzetten çıtlardı benli fıstığın
Fosunu, boşunu  unutmam Haser.

(Küncülü kömbeyi şirin bastığı
Dövmeden aşını unutmam Haser.
Dört yanını sarıveren fıstığı
Dağını taşını unutmam Haser.)

Bakır kazanlarda kaynardı hedik,
Yeşil buğdayından ederdik firik.
Nerede  kırmızı, sarı can erik
Hele mayhoşunu unutmam Haser.

“Ekşili”ni, “köfte”ni, “zeyt” yağını
“Hönüsü” üzümü döken bağını,
“Süllüm”ünü, “loğdan”ını, “loğ”unu
Kar dolu kışını unutmam Haser.

Oyunlardı dünyamızı süsleyen
Çıkmazdı ağalık, beylik taslayan.
Yuvasında yavrusunu besleyen
Kurdunu kuşunu unutmam Haser.

Kızlar kollarına “satıl” takardı,
Evdeki  bitmeden  suya çıkardı.
“Hanekler”  su  gibi  şır şır akardı
 “Gastel”in başını unutmam Haser.

O gün boldu fukaralık sefillik,
Kışın yoktu; taze sebze, yeşillik.
Tarihe karışmış eski Zibillik
Çöpünü “hış”ını unutmam Haser.

Kıl kilimler dokunurdu o zaman
Kirkit tutan elde kalmazdı derman.
Varsın desin diğer bölgeler  kirman
Tahtadan “teş”ini unutmam Haser.

Çamaşır suları kaynardı külle,
Şampuan ne gezer, çimerdik kille.
Yapardık “kekiç”le kocaman gülle
O mermer taşını unutmam Haser.

Hacıklı’yı, Vızıllı’yı,  Alo’yu
Hasgüllü’yü, Ayrancı’yı, Mullo’yu
Hasan Bade, Kirtik Hasan, Killo’yu
İnan tek kişini unutmam Haser.
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Miktor Şıhon karı gömer toprağa,
Doldururdu yazın  tasa, tabağa.
Bugün düşsem bile senden uzağa
Bırakmam peşini, unutmam Haser.

“Ceryan” yok, lambamız gazlıydı gazlı
O vaat düünler olmazdı sazlı.
Şıh’ın vardı; ak sakallı, nur yüzlü
“Def”ini, “şiş”ini unutmam Haser.

 “Ciklet” vardı cipsi bilmezdi yurdum
Meşhurdu o günler “püskevit lokum”
“Bekgalcı” Mustafa vardı ki yoğrum
Bilirdi işini unutmam Haser.

İç içeydi; Türkler, Araplar, Kürtler
Ortaktı  sevinçler, acılar, dertler.
Nasıldır Atmalı, Künesler, Hortlar?
Bu üç kardeşini  unutmam Haser.

Gençleri göç etmiş yaşlılar vefat,
Sürdürürsün tek başına bir hayat.
Hayattasın; kaçıp gidene inat
İhtiyar yaşını unutmam Haser.

Yaşlılık bir varmış, bir yokmuş; Masal
Gençlik baştan sona yığınla hayal.
Kula zevk ü sefa, oyun, yağla bal
Çocukluk düşünü unutmam Haser.

O gün bugün Karaman’ın son durak
Evvelimiz toprak, sonumuz toprak
Her evde bir tane vardı muhakkak
Meşhur “Ökkeş”ini unutmam Haser.

Sekiz yıl yaşadım bir ömre bedel,
Dönsem o günlere bulunmaz tünel.
Ayrılmış olsam da kırk sene evvel
Sıcak hoşbeşini unutmam Haser.

O zaman  haşarı Osman’dı adım
Çocukluğu dolu dolu yaşadım
Dört yanını dolaştım adım adım
İçini dışını unutmam Haser.
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Hatıralar

Üzerine karlar yağsa,
Silinmiyor hatıralar…
Bir kez yaşanmasın yoksa
Silinmiyor hatıralar…

Senelerce baygın yatsan,
Tutup uzaya fırlatsan,
Üç beş defa format atsan
Silinmiyor hatıralar…

Zihne mıh gibi çakılır
Ne pas tutar, ne sökülür.
Sık sık karşına dikilir
Silinmiyor hatıralar…

En içten arkadaş olur,
Senle sarmaş dolaş olur
Bazen gözlerde yaş olur
Silinmiyor hatıralar…

Zannetme ki ihtiyarlar
Her an pırıl pırıl parlar
Her devir her dönem varlar
Silinmiyor hatıralar…

Seninle girer yatağa,
Seninle çıkar sokağa.
Seninle gider toprağa
Silinmiyor hatıralar…
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Hatıralar  Hatıralar

Çöplüğe süpürdüm hatıraları
Bir tek adın kaldı bana yadigar.
Kapattı seneler o yaraları
Gönlümü tertemiz eyledi  rüzgar.

Kafa yormak sağlık ve sıhhat değil
Düşünceye dalan can rahat değil
Unutmak nimetmiş kabahat değil
El kadar yüreği zannetme hangar.

Aşk üç günlük bir mevsimdi gönülde
Sevgi, sevda bir isimdi gönülde
Asayiş berkemal şimdi gönülde
Sen gittin gideli çıkmıyor çıngar.
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Hayırsızdan Hayır Beklemem

Derdimi dağlara anlatırım da,
Bakarız, diyenden hayır beklemem….
Sesimi sağıra dinletirim de,
Kulağı duyandan hayır beklemem….

Gün doğarsa eser kalır mı buzdan?
Erir buharlaşır, kaybolur gözden.
Ettiği yeminden verdiği sözden,
Çabucak cayandan hayır beklemem….

Kanmamalı oltadaki yemlere,
Cahil olan dalar fani demlere
Sürükler insanı cehennemlere,
Şeytana uyandan hayır beklemem….

Bana göre ona buna  yağ yakan,
Dünyada en alçak mevkiye çıkan,
Başı, sonu her tarafı pis kokan,
Üsluptan beyandan hayır beklemem….

Evde beslenirken mallar davarlar,
Vahşi olan yaratığı  kovarlar.
Kusura bakmasın hayvan severler,
Yılandan, çıyandan hayır beklemem….
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Hayırsızlar Takımı

Çiğner yutar hazmederim çiğ eti,
Pişmeyen insandan hayır beklemem…
Görüp de bendeki iyi niyeti,
Şaşmayan insandan hayır beklemem…

Bir noktaya koyuvermiş pergeli,
Tek milim öteye uzanmaz eli.
Nefsinin ördüğü adi engeli,
Aşmayan insandan  hayır beklemem…

Yolda yürümeye yokken mecali,
Uçmaktır en büyük derdi hayali. (Yükseklerde gezer derdi hayali)
Her ipte oynayıp cambaz misali,
Düşmeyen insandan  hayır beklemem…
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Hayriye Dabanoğlu

Erciyes’in eteğinde yükselen
Çınarımsın Hayriye Dabanoğlu…
Bahçemize renk renk güllerle gelen
Baharımsın Hayriye Dabanoğlu…

İlim irfan erleriyle her yanım
Çevriliyken nasıl sıkılır canım?
Sensiz nasıl, nerde dolaşır kanım?
Damarımsın Hayriye Dabanoğlu…

Kardelenler bilgi saçar her yana
Gayeleri hizmettir bu vatana,
Susadıkça koşar gelirim sana
Pınarımsın Hayriye Dabanoğlu…

Sevgiyle, saygıyla donanır  binan
Huzura erişir ismini anan.
Hürriyet semtine emniyet sunan
Hisarımsın Hayriye Dabanoğlu…

Andım; Türk’üm, Çalışkanım, Doğruyum
Bilgi devşirmeye hazır  beş duyum.
On üç yıldan beri terbiyem, huyum
Vakarımsın Hayriye Dabanoğlu…

Hedefimiz Tek Dil, Tek Yurt, Tek Millet,
Bizden bunu bekler bu Cumhuriyet.
Yarıştayım, arkamdaki güç, kuvvet
Rüzgarımsın  Hayriye Dabanoğlu…

Erişilmez eğitimde hızına
İşte girdin Kayseri’nin gözüne
Karanlığın, cehaletin yüzüne
Şamarımsın Hayriye Dabanoğlu…
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Hazirun

Kader bu; Hazreti Adem’den beri
Ruhumuz bedenden uçmaya hazır…
Çattığında; vakti, saati, yeri
Üç günlük dünyadan kaçmaya hazır…

Süre veremezsin takvime bakıp
Gidersin geride bir ateş yakıp.
Malı mülkü bu dünyada bırakıp
Kul bir karış bezle göçmeye hazır…

Geride arkadaş, eş, dost kalsa da
Zevk ü sefa demleri son bulsa da,
“Her nefis”  tadı  çok acı  olsa da
Ecel  şerbetini içmeye hazır…

Gazel olur düşer yeşeren yaprak.
“Doğanın yasası” demeyi bırak
İnsanı bir ömür besleyen toprak
Ona kucağını  açmaya hazır…

Dünya gurbet Ahirettir sılamız,
Gitti; ana, baba, teyze, halamız.
Azrail’e emri veren Mevla’mız
Vadesi dolanı biçmeye hazır…

Ağlayıp sızlayıp diz dövenlerin,
Gıyabında methedip övenlerin,
Teselli babında tüm sevenlerin,
Gözlerinden yaşlar saçmaya hazır.

Çocuk, genç, ihtiyar, fukara, zengin
Her ölüm vakitsiz  her gidiş hazin.
Rükusuz, secdesiz bir namaz için
İmam başucuna geçmeye hazır…
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Hepsi Güzel

Acısıyla tatlısıyla,
Hayat her şeyiyle güzel.
Dikeniyle, çalısıyla
Rengarenk gülüyle güzel.

Sonuca etme itiraz,
Tereddütsüz eyle ibraz.
Ne çıkar kavrulsak biraz
Dünyamız çölüyle güzel.

Beşiğiyle, kabiriyle
Tahtıyla, teneşiriyle.
Toprağın üstü diriyle
Altı da  ölüyle güzel.

Ne hoş, ne güzel dekoru,
Düşünülmüş her konforu.
Mavisi, yeşili, moru
Beyazı, alıyla güzel.

Gülüm tekdir diyen bile,
Sırt çevirmez karanfile.
Çiğdemi; çiçeği ile,
Ağacı  dalıyla güzel.

Güzellik sarmış dünyanı,
Üç çirkinin yok ziyanı.
Kısacası dört bir yanı
Sağıyla soluyla güzel.

Üç çirkin ne dersen; Malum
Ayrılık, yoksulluk, ölüm.
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Hesapta

Yüreğimi gazel gibi,
Yakmak var mıydı hesapta.
Karşıma geçip el gibi,
Bakmak var mıydı hesapta.

Vurdun tepeme tokmağı,
Teslim aldın bu ahmağı.
Söylesene  o çakmağı
Çakmak var mıydı hesapta.

Seninle tutulsam  teste,
Serilirim  o an piste.
Ezayla cefayla üste ,
Çıkmak var mıydı hesapta.

Doladın boynuna bir ip,
Nasıl kurtulsun bu garip?
Çaresiz insanı, itip
Kakmak var mıydı hesapta.

Sen Leylaydın ben de Mecnun,
Sevdim deyip eğdim boyun.
Bir  söze onlarca kurşun
Sıkmak var mıydı hesapta.

Görüyorsun şu halimi,
Çekeceksin vebalimi .
Umudumu,  hayalimi
Yıkmak var mıydı hesapta.
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Hisar Köyü

Nihayet kavuşmuş her hane suya,
Değişmiş çehresi yüzü Hisar’ın! ...
Bomboz yerler şimdi dönmüş koruya,
Yemyeşil bayırı, düzü Hisar’ın! ...

Kaldırılmış kuyuların kovası,
Bitmiş çeşmelerde sıra davası.
Cıncık gibi oluvermiş havası,
Gözden uzak olmuş tozu Hisar’ın! ...

Kimisi; Antep’e İzmir’e gitmiş
Vakti gelen yüce Rabbine yetmiş.
İhtiyarlar ölmüş, gençler göç etmiş,
Anladım ki kalmış azı Hisar’ın! ...

Zamanla yıpranmış on- onbeş hane,
Kimse bakmayınca olmuş virane.
Gezip durdum göremedim bir tane,
Kalmamış hindisi kazı Hisar’ın! ...

Olmasa da ırmakları, gölleri
Gönül açar yamaçları, belleri.
Akşamları eser garbi yelleri,
Gayet serin geçer yazı Hisar’ın! ...

Dersim de Hisar’dır benim konumda,
Sabah akşam hazır durur önümde.
Otuz beş senedir gezer kanımda,
Sımsıcak ekmeği, tuzu Hisar’ın! ...

Kalkıp büyükleri seyre dalmışlar,
Gelenden geçenden ibret almışlar.
Ana -baba, dede-nine olmuşlar,
Büyümüş erkeği kızı Hisar’ın! ...
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Hoş Olmaz

Eğreti dünyanın oynak  kulpuna,
Sarılırsak iyi olmaz hoş olmaz! ...
Mikropları bırakıp da sabuna,
Darılırsak iyi olmaz hoş olmaz! ...

Körük olmalısın aşkın közüne,
Bırak, yanan koşsun suyun gözüne.
Dost doğruyu söyler dostun sözüne,
Kırılırsak iyi olmaz hoş olmaz! ...

Çıkma yola; emir ile güdümle
Hiç uğraşma bitmez bu yol gıdımla,
Birkaç kulaç ile, üç- beş adımla
Yorulursak iyi olmaz hoş olmaz! ...

Yoktur aramızda bir düşman takım,
Her yerde dostluğu yaşatmak lazım.
Basit bir gol için sekiz on adım
Gerilirsek iyi olmaz hoş olmaz! ...

Garibe yoksula arkadaş olup,
Akmak varken gözlerinde yaş olup,
Namertlerin duvarına taş olup,
Örülürsek iyi olmaz hoş olmaz! ...

Yüreğini paslandıran kılıfta
Yiğitlik bahsinde kalır sınıfta.
Güçlü karşısında ölüp; Zayıfta
Dirilirsek iyi olmaz hoş olmaz! ...

Boş durmaz sağlam el, ayak sahibi
Harekettir uyuşuğun tabibi.
Coşmalıyız; bardaktaki su gibi
Durulursak iyi olmaz hoş olmaz! ...

Laf anlatmak zordur beyni körlere,
Pas pas olan belenmez mi kirlere?
Üç beş günlük makam için yerlere
Serilirsek iyi olmaz hoş olmaz! ...

Elbette zor değil çıkmak doruğa,
Karşı koymak zordur yele, soğuğa.
İçi diken dolu yaylı  koltuğa,
Kurulursak  iyi olmaz hoş olmaz! ...

Bir rota çizilmiş benî Ademe,
Bu yoldan ayrılan düşer mateme.
Hoşnutluk almadan Bakî aleme
Sürülürsek  iyi olmaz hoş olmaz! ...
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Hoş Olmaz 2

Fırıl fırıl dönen deri koltuğa,
Kurulursan akibetin hoş olmaz
Fakire bakmayıp, süslü konuğa,
Sarılırsan akibetin hoş olmaz

Kıymetlisin altın bilezik gibi,
Korkarım harcarlar metelik gibi.
Gittikçe uzayan bir belik gibi
Örülürsen akibetin hoş olmaz

Adın ön tarafa yazıldı diye
Mermer levhalara kazıldı diye
Karşına üç memur dizildi diye
Gerilirsen akibetin hoş olmaz

Gerek duymaz müsadeye izine,
Dost doğruyu söyler dostun yüzüne.
Osman’ın ip gibi doğru sözüne,
Kırılırsan akibetin hoş olmaz
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Hoşgörünün Güzelliği

Konuşurken senle benle
Dilde hoşgörü güzeldir…
Ne hoş anlaşır dikenle
Gülde hoşgörü güzeldir…

Terk eyleme itidali
Takınma şu katı hali.
Yüce Mevlana misali
Kulda hoşgörü güzeldir…

Terk etmedik aklı dağda,
Hele de bu yeni çağda.
Oyun bitti artık; sağda
Solda hoşgörü güzeldir…

Kalıcıdır bizde sevgi
Tanımaz bilmeyiz silgi.
Sözle anlaşırsa ezgi
Telde hoşgörü güzeldir…

Ne istersen Haktan iste
Bırakmasın siste, pusta
İletirken dostu dosta
Yolda hoşgörü güzeldir…

Şu isim bu isim değil
Belirli bir kesim değil
Yalnız; eş, dost, hısım değil
Elde hoşgörü güzeldir…

Doğru okta, eğri yayda,
Durgun gölde, coşkun çayda
Geçen günde,  dolan ayda
Yılda hoşgörü güzeldir…
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Iğdır

Hoş olmasa bile Iğdır’ın suyu,
Toprağı güzeldir, taşı güzeldir! ..
Doğu illerinden farklıdır huyu,
Yazı hayli sıcak kışı güzeldir! ..

Kuşlar kanat vurup uçup gitse de,
Halkı aş- iş diye göçüp gitse de,
Öğretmeni ilk yıl kaçıp gitse de,
Hem Yazlık’ı hem Aktaş’ı güzeldir! ..

Yaslıdır; Gedikli, Oba, Hakmehmet
Hayırsız komşudur sebebi elbet.
Meşhur ceviziyle çeker  ziyafet,
Hem Üçkaya, hem Sutaşı güzeldir! ..

Tatlı su ararsan Koçkıran’ında
  Taze et ararsan Hasanhan’ında
  Şayet yağ oranı çoksa kanında
  Sade ayran, bulgur aşı güzeldir! ..

Sevmez nazik teni soğuğu karı,
Eşsiz bir sabırla bekler baharı.
Kışın bile terk etmez bu diyarı,
Mübarek ünvanlı kuşu güzeldir! ..

Yaslıdır; Gedikli, Oba, Hakmehmet
Hayırsız komşuya ederler lanet.
Ceviziyle çeker size ziyafet,
Hem Üçkaya, hem Sutaşı güzeldir! ..

Kervansaray yorgun hiç hizmet vermez,
Yolda kalmışlara bir yatak sermez.
Ali Köçek, Nişankaya, Güngörmez
Kızılkule, Pınarbaşı güzeldir.

Hep doğada ara   derde devayı,
Çık gez Kamışlı’yı, Küçükova’yı.
Ararsan yeşili, temiz havayı,
Eğrekdere, Köprübaşı güzeldir! ...

Bir sabah, bir öğle  bir kez de akşam,
Reddetmem mümkün mü etseler ikram.
Gerçi hoş değildir yemekle aram (!)
Ama etli o bozbaşı güzeldir! ...

Kacer’de kayısı dalda sallanır,
Paketlenir, eşe dosta yollanır.
Sarardıkça şirelenir, ballanır,
Kurusu güzeldir,  yaşı güzeldir.

Harmandöven hani nerde harmanın?
Bozulmuş bahçesi, bağı Asma’nın.
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Türküsü söylenen o “ağ elma”nın,
Bulunmaz benzeri eşi, güzeldir! ..

Gelmesiyle nisan mayıs ayının,
Havası ısınır güzel köyünün.
Yaylasına varan Ahmet Dayı’nın
Dört aylık hayali, düşü güzeldir! ..

Söğütlü’de tek tük söğüt kalsa da,
Aralık’ta her yer kumla dolsada.
Yazı- yaban her yer bomboz olsa da,
Pirli kadar Bulakbaşı güzeldir! ..

Üzülmez mevsimler geçerse kurak
Can dostu Aras var, şanslıdır toprak.
Farketmez şehirden olsa da ırak
Hem Akdiz’i hem Göktaş’ı güzeldir! ...

Yerini almazsa üç beş satırda,
Yaşananlar fazla kalmaz hatırda.
Böylesine renkli, şirin Iğdır’da,
Şair takımının işi güzeldir! ...
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Iğdır'da Bahar

Üç günde değişti çevrenin rengi,
Kayısılar çiçek açtı Iğdır’da.
Yüzlerde tebessüm, dillerde ezgi
İnsanlar kendinden geçti Iğdır’da.

Patladı meyveye döndü tomurcuk,
Sıyrıldı kazaklar, atıldı gocuk.
Zaten yoktu ahım şahım  bir soğuk,
Olan da dağlara kaçtı Iğdır’da.

Bu güzel havayı bulan çocuklar,
Oyunlarla mutlu olan çocuklar,
Büyüklerden izin alan çocuklar
Bahçeleri mekan seçti Iğdır’da.

Doğayı baharla everdi güneş,
Tohuma, toprağa can verdi güneş.
Yine dost yüzünü gösterdi güneş,
Her tarafa neşe saçtı Iğdır’da.

Kayboldu dağların, beyaz örtüsü
Bitmez artık ırmakların türküsü.
Bu eşsiz kırların ziyneti süsü,
Nazlı  kelebekler uçtu Iğdır’da.

Coştu koyun, kuzu, kuşla beraber
Sevindi toprak, su, taşla beraber.
Karla, fırtınayla, kışla beraber
Dertlerde uzağa  göçtü Iğdır’da.

Mutludur toprağın kadrini bilen,
Onunla ağlayıp, onunla gülen.
Çiftçi tarlasına davetsiz gelen,
Yabancı otları  biçti Iğdır’da.

Yaylaların havasına doyulmaz,
Çiçekleri koklamaya kıyılmaz.
Osman buralıdır elden sayılmaz,
Tam beş sene yedi içti Iğdır’da
                 2002 Mart Iğdır
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İğrendim

Beş on kuruş için sekiz on takla,
Atanlardan nefret ettim iğrendim.
Önüne sürülen aşı tabakla,
Yutanlardan nefret ettim iğrendim.

Ona sorma, merhameti insafı,
Bir çıkarı yoksa terk eder safı.
Her durumda gidip güçlü tarafı,
Tutanlardan nefret ettim iğrendim.

Baş vurur her türlü adi tertibe,
Zayfı, güçsüzü batırır dibe.
Ekabire bel bağlayıp garibe,
Çatanlardan nefret ettim iğrendim.

Çözer çözmez meramını kastını,
Tek kalemde çizmelisin üstünü.
Çıkar için ahbabını dostunu,
Satanlardan nefret ettim iğrendim.

Yanına o mel’un İblisi alan,
Hazırlar bir türlü şeytani plan.
Konuştukça her sözüne on yalan,
Katanlardan nefret ettim iğrendim.

Çekilsende tenhalarda sorguya,
Prim verme işkenceye korkuya.
Yalaka zağarlar gibi pusuya,
Yatanlardan nefret ettim iğrendim.

Gerek yok bunlara fazla izaha,
Hepsini havale ettim Allah’a.
Bile bile gidip, kire, günaha,
Batanlardan nefret ettim iğrendim.

Osman Bulut
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İhtiyar I

Son demleri baharının, yazının
Yaklaşan mevsimin kıştır ihtiyar.
Makamı hiç değişmiyor  sazının
Hele  söyle bu ne iştir ihtiyar

Fark etmez  saçına kırlar dolsa da,
Dizler yorgun, gözler solgun olsa da.
Kafa yaşın elli üçü bulsa da
Gönül yaşın  hep on  beştir ihtiyar.

Diyorlar;  tatlıyı kaldır koy rafa
Ota yüklen, hem girmezsin masrafa.
Yağ kalbe zararlı, tuz her tarafa
Her ne yesen işin yaştır ihtiyar.

Beyindir her şeyden sorumlu usta,
Yönetir bedeni  çıkmış üst kata.
Elinle, dilinle yapsan da hata
Sızlayacak olan baştır ihtiyar.

Üç beş avuç nasibi var harmanda,
Yer  bitirir uzun- kısa zamanda.
Avlanacak; toy da olsa uzman da
İnsan  çaresiz bir  kuştur ihtiyar.

Osman Bulut
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İhtiyar II

Yaş elliyi geçti, yani en fazla
Kaldı ömrün üçte biri ihtiyar.
Son durağa doğru gidersin hızla,
Elli üç seneden   beri  ihtiyar.

Bilmem yerinde mi gitti mi akıl?
Anlat hele hal-i keyfiyet nasıl.
Kârda mısın, zararda mı,  bunca yıl
Hiç dönüp baktın mı geri ihtiyar.

Zevklerin,  renklerin  değişmiş  bence
Yaşlıya yakışan, gitmiyor gence.
Tozpembe hayaller kurardın önce
Şimdi olmuş hepsi gri ihtiyar.

Sığınırsın; Yazın kışın geçmişe,
Özlem dolu için dışın geçmişe.
Bu günü yarini düşün,  geçmişe
Sık sık kaçıp gitme gari ihtiyar.

Yıldan yıla az çok değişir şekil
El- ayak,  göz- kulak, saç-sakal dahil.
Sayıyla, süreyle sınırlı değil
Zamanın  darbesi  seri  ihtiyar.

Öğüttü yılları döndükçe devran
Dolaştın alemi   eyledin seyran.
Kimdi kovalayan, kimdi çağıran
Niye gezdin onca  yeri ihtiyar.

Döktün üzerine onca şiiri,
Aksi yönde oluverdi tesiri.
Hiç inkar eyleme, vaktiyle biri
Yaktı seni diri diri ihtiyar.

Çoktur  müşkül  konu   sevda dersinde,
Başarsın  göreyim Mecnun girsin de.
“Aklımdan hiç çıkarmadım” dersin de,
Bilmezsin nerde O peri ihtiyar.

Çocukluk  eğlenip, gülme dönemi,
Gençlik bir şeyleri bilme dönemi.
Yaşlılık  hizaya gelme dönemi,
Unutma bunları bari ihtiyar.

Dört kişilik gece çekilen resim
Heva   heves için  yıkma hal hatır,
Kalbe  dokunmanın  vebali  ağır.
Sevgi- saygı, sağlık- sıhhat ve sabır
Beştir saadetin sırrı  ihtiyar.

Madem düştün  ortasına  ummanın,
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Olmalı bir sığınacak limanın
Osman der ki şakası yok zamanın
Gelen taşlar hayli iri ihtiyar.
                                     01/04/2016
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İhtiyarlık Yaşlanıyoruz

Veda etmemişiz fani dünyaya,
Çok şükür   Allah’a  yaşlanıyoruz.
Dalıverip onca renkli rüyaya
Akşamdan sabaha yaşlanıyoruz.

Yaşayıp gitsek de böyle pür neşe,
Eksik olmuyor ki; korku, endişe.
Geçip gidiyorken yıllar peş peşe,
Her gün biraz daha yaşlanıyoruz.

Çok ağır bir yüktür gövdeye binen,
Başımız dünyayla beraber dönen.
Boyun eğdik elbette  zaman denen
O güçlü silaha yaşlanıyoruz.

Müslümanlar grubuna dahiliz.
Ne hacıya ne hocaya kefiliz.
Hamdolsun boşlukta boşta değiliz
Sığındık Dergaha yaşlanıyoruz.
                           27/09/2015  SMSN

Osman Bulut
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İki Yüzlü Hayat

Hiç değişmez  hayatın iki yüzü,
Birisi mutluluk, diğeri hüzün.
Bilemeyiz bir saat sonra bizi
Hangisi karşılar bu iki yüzün.

Yoğurabilirsen suyla ateşi.
Aramazsın dünyada üçü beşi..
Batmadıkça  gönlünde aşk güneşi,
Senelerce uzar gider gündüzün.

Osman Bulut
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İlaç

Sabah, öğle,akşam alıp koluna,
Sarıversen hemen iyileşirdim…
Benimle beraber yeni yılına,
Giriversen hemen iyileşirdim…

Geçmiş olsun deyip tutsan elimi,
Aklıma getirmem asla ölümü.
Uzaktan yakına gelip halimi,
Soruversen hemen iyileşirdim…

Uzatsan bir tas su, bir lokma yemek,
Hastayım; beslenip dinlenmem gerek.
Altıma bir yastık, bir kalın döşek,
Seriversen hemen iyileşirdim…

Derdin pençesine düşmüşüm esir,
Gecem zindan olmuş, gündüzüm zehir.
Vucuduma giren mikrobu bir bir
Kırıversen hemen iyileşirdim…

Osman Bulut
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İlkbahar

Kurda kuşa büyük müjdeyi verin,
 Yine gül yüzünü açtı ilkbahar.
Hava ılık, toprak sıcak, su serin
Soğuğu kökünden  biçti ilkbahar…

         Doğa tekrar değiştirdi dokuyu,
         Canlı her ne varsa verdi coşkuyu.
         Kırlardan aldığı nefis kokuyu
         Aşık gönüllere saçtı ilkbahar…

         Gönlümü yeniden şaha kaldırdım
         Yüreğimi umutlarla doldurdum
         Her hücreme nüfuz etti çıldırdım
         Geldi beni kobay seçti ilkbahar…

Osman Bulut
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İman'a Dair (Hadis-i Şerifler)

Hakiki olmalı kalpteki iman,
Ne zulüm karıştır, ne şirk karıştır.
Bu sırat-ı müstakimdir her zaman,
Bu güvenlik şeridine giriştir.

İmanın üç tane aşaması var,
Bunlara uymamak inkardır inkar.
Hakkı kalben tasdik, dil ile ikrar,
Ve kendini ibadete veriştir.

İman etmiş olman için ilk görev:
Resulü, her şeyden, herkesten çok sev.
Hiç sönmesin diye bu aşk, bu alev
Rabbim bizi bizim ile yarıştır.

Hak’ka Rasulüne, dinine iman
Eyleyene cennet edilmiş ihsan.
Yolculuk zamanı geldiği zaman,
Rabbim bizi o mekana eriştir.

Osman Bulut
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İnan

Onlarca senedir misafirimsin
Seni hiçbir yere salmadım inan…
Yüreğime astığım tek resimsin
Seni hiç oradan almadım inan…

Bazen seni ilk gördüğüm gündeyim,
Emin ol elifte, mimda, nundayım.
O gün bu gün seninleyim sendeyim
Başka bir tarafta kalmadım inan…

Yaksa da bu hasret bunca yıl beni
Dolaşmadım bucağını, bölgeni.
Onlarla baş başa bıraktım seni
Hiçbir hayalini çalmadım inan.

Osman Bulut
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İnsan

Dünyada ne mutlu Türküm diyene
Demeyen de insan diyen de insan.
Siyah tene, kızıl tene, ak tene
Saygı duymayan da duyan da insan.

Yüzlerce kabile yaratan Mevla
Hepimizi Rus eylerdi pekala.
Üstünlük takvayla yalnız takvayla
Ölçülür tartılır o yanda insan.

Kendini kul bilen çizgiyi aşmaz
Şuyum, buyum deyip kabarıp taşmaz.
Bence kolay kolay yanılıp şaşmaz
Akıl imamına uyan da insan.

Gözler, eller, kollar, ayaklar, dizler
Her şey emrimizde sanırız bizler.
Kendisinden önce gideni izler
Bir yıldız misali kayan da insan.

Onu tut, bunu at, şunları ayır
Böyle davranıştan gelir mi hayır.
Kazanır kaybetmez; küçülmez büyür
Hemcinsini sevip sayanda insan.

Ali Osman Arap; Bilal Habeştir
Ebubekir, Ömer Zeyd ile eştir.
 Tir tir titrer; “İnananlar  kardeştir”
Yüce ayetini duyan da insan.

Yel eserek, sular coşarak gelir
Dağı, denizleri aşarak gelir.
Hakkı bilen, gören koşarak gelir
Gönlünü toprağa yayan da insan.

Taşa çalmalısın  gururu kibri
Çıkarma aklından daracık kabri
Tavsiye etmezse; Hak ile sabrı
Yemin olsun asra ziyanda insan.

Osman Bulut
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İnsanlar

Adım adım yaklaşmakta ölüme,
Hayatın peşinde koşan insanlar…
Takılır, gelince o son bölüme
Binlerce tepeyi aşan insanlar…

Eş, dost bir cenaze namazı kılıp
Sıra bekler bir kenara çekilip.
Azrail’in çelmesine takılıp
Kalkamaz toprağa düşen insanlar…

Gönül boşa gurur ile doluyor
Toprak o havayı er geç alıyor.
Bedenden geriye kemik kalıyor
Bilmez mi kabarıp şişen insanlar…

Ta “Kalu Bela”da girdin sıraya,
Kaderin bu; yorma şansa kuraya.
Kendisini yakıştırmaz oraya
Kardeşine mezar deşen insanlar…

Fayda vermez; teselliler, uğraşlar
Yükselir ağıtlar, dökülür yaşlar.
Gün gelir  feryada, figana başlar
Düğünde, bayramda coşan insanlar…

Amenna! Allah’tan hayır ile şer,
“Vel ba’sü badel mevt” elbet mukadder.
“O’ndan geldik O’na dönüyoruz” der
Sabırla yoğrulup pişen insanlar…

Rabbime çok şükür; sıhhat yerinde
Duam o ki kaybolmasın yarin de.
Tadacak ölümü günün birinde
Osman gibi aklı şaşan insanlar…
19/03/2012

Osman Bulut
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İnsanoğlu

Kara toprak bu kadar mı şirindir,
Nedense doymuyor gözü insanın.
Bu nasıl bir iştah nasıl karındır,
Gerçekten işi zor bazı insanın.

Aklı olan düşünür bir  kerecik
Fanidir şu dünya denen kürecik.
Ne kadar da yığsa iki metrecik
Toprağa dönecek yüzü insanın.

Toprak denen madde acı bir bade
Ne akıl kor insanda ne irade.
İlimden irfandan daha ziyade
Onu ister oğlu kızı insanın.

Osman Bulut
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İnşaallah

Dilberde tesbihtir  elhamdülillah
Her kapının  anahtarı bismillah
Büyüklük, yücelik  allahuekber
İstikamet cennet olur inşallah

Osman Bulut
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İstanbul

Peygamber’in verdiği o  müjdeyle
Eriştin devlete fakir İstanbul…
Kuran’da anıldın “Güzel Belde”yle
Sendeki bu talih nedir İstanbul?

Aşkın asırlarca yaktı cihanı,
Sana bağlanmayan var mıdır? Hani?
Bir tek Fatih Sultan Muhammed Han’ı
Alamadın o gün esir İstanbul…

Bitirdin kurtlarla yaptığın dansı,
Yirmilik Fatih’e tanıdın şansı.
Taçlanarak İslam ile,  Bizans’ı
Sonunda eyledin sinir İstanbul…

O gün gemilere yol verdi dağlar,
O gün ilkbahardı, gül verdi bağlar
O gün birbiriyle çarpıştı çağlar
O gün doğdu yeni devir İstanbul…

Genç Fatih’e yemin oldun, aht oldun
Al-i ecdadına güzel baht oldun.
Osmanlı Mülküne  pây-i taht oldun
Titrettin dünyayı tir tir İstanbul…

Şehidin çok Yaratan’a can satan
O canların bedelidir bu vatan.
Yaşayandan fazla bağrında yatan
Dört bir yanın; türbe, kabir İstanbul…

Ulubatlı burçlarında can verdi
Hilâl’e sarılıp  murada  erdi.
Kimlermiş; Sen gördün, kainat gördü
“Güzel ordu, güzel emir” İstanbul…

Canan sana denir, can sana denir,
Uğruna bir ne ki bin kurşun yenir.
Uzaklardan sana bakar  imrenir
Diyarbakır-Balıkesir, İstanbul…

Beş yüz elli yıldır bizlere yarsın,
Bizler bahtiyarız, sen bahtiyarsın.
Bir eşin benzerin olmasın varsın,
Kâfidir aleme tek bir İstanbul…

Dersaadet, Pâyitahtı Saltanat,
Dergah-ı Mualla ne hoş, yüce ad
El Mahsura, Asitâne, Çargrad,
Sana ait bunca tabir İstanbul…

Camilerin pırıl pırıl, rengarenk
Var mı bilmem Süleymaniye’ne denk?
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İnletir semayı tek ses, tek ahenk
Beş vâkitte otuz tekbir İstanbul…

Sert taşlara  işlenen kitabeler,
Rükudan secdeye varan cübbeler,
Dua eden el misali kubbeler,
Sinan’a çok müteşekkir İstanbul…

Malzemesi toprak, taş ile suydu
Ustanın elinde mükemmel uydu.
Göğsündeki iman çimentosuydu
Zekâsı demirdi demir İstanbul

 Meşhur sarayların, köşklerin ile
Asırlar boyunca destansın dile.
“Gören şöyle dursun görmeyen bile”
Takdir eyler seni takdir İstanbul…

Hala gök kubbende Bâki’nin sesi
Mustafa Itri’nin “segah” bestesi
Kültürün, sanatın gerçek adresi
Evvel Bağdat idi âhir İstanbul

Aşka susadıkça suladı seni,
Ağladın şiirle beledi seni.
Diline, gönlüne doladı seni,
Gelmiş geçmiş nice şair İstanbul…

Özün kabarmaktan mutlu şen gibi
Pişmedi dillerde kimse sen gibi
Gönül teknesine girdin un gibi
Çok yoğruldun şiir şiir İstanbul.

Sevmeyen sevgiden yana ya hasis
Ya da çökmüş yüreğine duman, sis
Varsın birisi de yersin yok beis
Methin eyler onlarca pir İstanbul…

İşgâle uğradın ıslandı gözün,
Kükredi Akifler güldü gül yüzün.
Çok şükür pek fazla sürmedi hüzün,
Parçalandı paslı zincir İstanbul…

Bizler çıkarmadık yüzünü kara,
İşgalci düşmanı ettik maskara.
Mührü devraldıktan sonra Ankara,
Gönüllerde büyük vezir İstanbul…

Tarihine ışık tutan belge, iz
Bu günlere taşıdığın o çeyiz.
Hizmetinde iki muhteşem deniz
Bu yüzden pir-ü pâk, tahir İstanbul…
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Asya’yla Avrupa el ele artık,
Sevda nedir? Gelsin görsün her aşık
Boğazını saran çifte gerdanlık
Vermez sana gurur, kibir İstanbul…

Kendini devlete, halka adarsın,
Tıkır tıkır ücret, vergi ödersin.
Sanayide, ticarette lidersin
Yoktur senden iyi tacir İstanbul…

İsmin Hakkari’de, Muş’ta okunur
O yöreler talihinden yakınır.
Seksen ile her gün hayrın dokunur,
Kazanırsın bol bol ecir İstanbul…

Köyler, kentler terk edilir uğruna
Gerek kalmaz davetine çağrına.
Geleni basarsın müşfik bağrına
Düşünmezsin yasak, tedbir İstanbul…

Altın bilir toprağını, taşını,
Senden umar ekmeğini, aşını.
Sen süslersin bu  milletin düşünü
Hayalleri sana dair İstanbul…

Bazen Göz’ü oldun hasret selinin,
Derdini söylettin gönül telinin.
Yedi sene yol bekleyen gelinin
Az değil gördüğü cevir İstanbul…

Yıldızın barışmaz huzur bozanla
İç içe yaşarsın çanla, ezanla
Parçaları birleştirdin özenle.
Şimdi tama erdi kesir İstanbul…

Genç Osman’ı yiyen kurtları bile
Besledi emsalsiz şefkati ile.
Az değil gördüğü, çektiği çile
Bu yüzden çok müteessir İstanbul…

Sirkeci’nde  balık  ekmeğin yesem
Yanına bir kuru soğan  istesem.
Kurulmuşsun “Yedi tepe”ye desem,
Varoşların çok incinir İstanbul…

Dünya kültür başkentidir son namın
Hani nerde adı Basra’nın Şam’ın.
Dolar taşar; Havran, kilisen, camin
İşin; dua, ayin, zikir İstanbul

Geçmişinde imparator, kral bol
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Doğuya batıya sen verirsin yol
Bir başkent lazımsa dünyaya sen ol
Böyle söyler akıl fikir İstanbul

İman ile buldun gücü kudreti
O gün bu gün  eksiltmedin gayreti
Sana vermiş bunca şanı şöhreti
Yaratan her şeye kadir İstanbul

Kimi Boğaz’ında  sefaya çıkar
Kimi Gülhane’nde keyfine bakar.
Sende daha mutlu, daha gür akar
Zaman dediğimiz nehir İstanbul..

Bülbülün nezdinde gül diyarıdır,
Yaşayan Türkçemin söz pınarıdır,
Bizlere Fatihin bergüzarıdır,
Yurdumun medar-ı iftiharıdır,
Bizans ile Roma’nın mezarıdır
…..
Dünyanın en güzel ihtiyarıdır,
Yirmi beş asırlık şehir İstanbul…

Sevdana tutulmuş bu Osman senin
Kabul buyurursan; şeref, şan senin.
Saray senin, konak senin, han senin
Kul sadece bir misafir İstanbul…

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstanbul

Kimliğine baksak doğduğun mekan,
Cennettir yüzde yüz Güzel İstanbul…
Fark eder bakmayı bilen bir insan
Binlerce delil, iz Güzel İstanbul…

Önde girdin; 1.000’e hem 2.000’e
Sene 2010;  öndesin yine.
“Acem mülkü fedaysa yek semtine”
Bu dünya sana az Güzel İstanbul…

Bülbüllerin güllerinden çok çeker,
Sen sanırsın araları bal şeker.
Çıldırtır insanı kırlara döker,
Sendeki bahar, yaz Güzel İstanbul…

Boğazını tercih eder aşıklar,
Yüreğini bastırmaz başka şıklar,
Raksettikçe büründüğün ışıklar
Kamaşır durur göz Güzel İstanbul…

Çok önemli noktaların şehrisin,
Daim diri mevtaların şehrisin,
Denizlerin, kıtaların şehrisin,
Dileğince gez-toz Güzel İstanbul…

Çaresiz insanlar sende cem olur,
Müşfik bağrın yarasına em olur.
Ormanların kurda kuşa yem olur,
Yanar bağrında köz Güzel İstanbul…

Halkınla her zaman güzeldir aran,
Hoşgörün tükenip kaybolmaz bir an
Eyüp Sultan’ında okunan Kur’an
Beyoğlu’nda pop, caz Güzel İstanbul…

Güvercinler korur camilerini,
Martılar uğurlar gemilerini.
Unutmazsın  küçük hamilerini
Dost bilmişsin bir kez Güzel İstanbul…

Toprakların altın, suların billur
Neyse aradığı göz sende bulur.
Seni görenlerin“ Maşallah” olur
Söylediği ilk söz Güzel İstanbul…

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstemezler

Dikene abayı yakan,
Geri dönüp gül ister mi?
Yaşadığı an’a  bakan
Huzur dolu yıl ister mi?

Ne baş, ne kol ne de bilek
Gövdeyi dik tutan yürek.
Kendisi  sallanan direk,
Hele söyle yel ister mi?

Kimi bayılır salçaya,
Ha bire doldur  çomçaya
Alışmış ise fırçaya,
Söyle tatlı dil ister mi?

Jetle bir mi kara tren?
Açıklasın aklı eren.
Çeşmeye rıza gösteren
Koca deniz, göl ister mi?

Bunca yılın figüranı,
Bu işle geçmiş zamanı.
Küçük karakter uzmanı
Daha büyük rol ister mi?

Ak kefeni çaput sanan,
Kabri boş bir konut sanan
Kendini “la yemut” sanan,
Hele söyle  sal ister mi?

Zannetmesin dilim bağlı,
İndiririm sollu-sağlı,
Bilmiyorum Avşaroğlu
Artık benden yol ister mi?

Kaybet aklını, zekanı
Osman gibi sat “caka”nı.
Ora  deliler  mekanı
Akıllılar çöl ister mi?

                28/01/2008   Kayseri

Osman Bulut
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İşim Yok Benim

Onun bunun kıçı kırık,
Sözüyle işim yok benim…
Şiir yazıyorum sık sık,
Yazıyla işim yok benim…

Kurban olduğum Adana,
Nedir bu boya badana.
O koç buyursun meydana,
Kuzuyla  işim yok benim…

Ali Veli’yi haşladı,
Ahmet Mehmet’i dışladı,
“Yalan Rüzgarı” başladı
Diziyle işim yok benim…

Bir işi bırakmam yarım,
Her yerde adımla varım
Avımı kendim avlarım
Tazıyla  işim yok benim…

Osman Bulut
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İşte

Kolay değil seni sana bırakmak,
Bin kere denedim olmuyor işte.
Çok isterdim geçen  yılları yakmak,
Hatıralar alev almıyor işte.

Senelerce ilden ile taşındım,
Ne kırılıp bozuldum ne aşındım.
Düşündüm de sevdim, sevdim düşündüm
Bu kısır döngü son bulmuyor işte.

Hiç de masum değil o bir çift gözün,
Kaynağıdır bağrımdaki bu közün.
Hayalime hapsettiğim gül yüzün
Kırk sonbahar geçti solmuyor işte.

İçildikçe çoğalan bir yudumsun
Hastayken ilacım, sağken ağumsun.
Yüreğimde müebbete mahkumsun,
Osman  seni sana salmıyor işte.

Osman Bulut
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İşte Böyle Bu Dünyada

Yaşadıkça, insan oğlu,
Yaşlanıyor bu dünyada …
Çoğu zaman el-kol bağlı
Tuşlanıyor bu dünyada …

Bilinmez kaç yıl, kaç hafta
Kim arkada kim ön safta.
Hayat dersi dört tarafta
İşleniyor bu dünyada …

Nefsi yenmek lazım ama
Şeytan görevde daima
Yasak olsa da o elma
Dişleniyor bu dünyada…

İnsanı korkutmaz çile
Katlanır bir umut ile.
Istırap  çekmekten bile
Hoşlanıyor bu dünyada…

İnsan oğlu kısım kısım
Hep var bir muhalif kesim.
Fark etmiyor: Hasım, hısım
Taşlanıyor bu dünyada..

Mazide dolaşır aşık
Bu güne uğramaz artık.
Geçmiş günler daha da sık
Düşleniyor bu dünyada…

Neresi benziyor  düne?
Al ilave et ömrüne.
Her sabah yeni bir güne
Başlanıyor bu dünyada…

Münker nekir iki koldan
Yazar ayrılma Hak yoldan..
Kullar böyle sağdan soldan
Fişleniyor bu dünyada..

Osman Bulut
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Kabristan Garaman

O gün bu gün eksilmemiş yolcusu,
Nice civanlarla dolmuş Garaman! ...
Kimlerin gelmişse derin uykusu,
Hemen ona mesken olmuş Garaman! ...

Kimini güz mevsiminde savurmuş,
Kimine baharda darbeyi vurmuş.
Kalanların yüreğini kavurmuş,
Ciğerini yarıp dilmiş Garaman! ...

Kimi razı olmuş; ikiye üçe,
Kimisi istemiş yüzbini geçe.
Kimi mal istemiş, kimi bağ- bahçe
Sonsuz hayalleri çalmış Garaman! ...

Ne haraç ne kira ister ölenden,
İstediği bol bol dua kalandan.
Soğuk karşılamış; ama gelenden
Ne usanmış ne de yılmış Garaman! ...

Acıdır benzemez tadı ballara,
Çağrılanlar hemen düşer yollara.
Ölümü öğretir gafil kullara,
En sonunda dile gelmiş Garaman! ...
           Hisar Köyü Nurdağı G.Antep
                      Ağustos 2005

Osman Bulut
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Kaçan Güzel

Bir kovan mı oldu sevda ilinden,
Niçin sağa sola kaçarsın güzel?
Kem söz çıkmaz bu aşığın dilinden
Niye havalanır uçarsın güzel?

Uzar mı sanırsın kaçmakla ömrün?
Nice kaçan güzel buradaydı dün.
Hiç acele etme elbette bir gün
Sen de bu alemden göçersin güzel.

Senin de  kesilir hızın, rüzgarın
Kaçamaz olursun belki de  yarın,
Olmaz yorgunluktan başka   bir kârın
Neden hep bu yolu seçersin güzel?
                                      18/12/2004
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Kader

Gündem belirleyen kaderdir kader
Buna Mümin olan kul  iman eder.

Katiyen değişmez İlahi kural
Hayy’dan gelen elbette  Hu’ya gider.

Amacımız halka, Hakka hizmetse
Sadece  araçtır koltukla  minder.

Sonsuz  O’na ümidimiz,  sevgimiz
Madem ki  Allah var,  yok hüzün,  keder.

Gönül O’ndan başka kudret tanımaz
Mutlak Hakim olan  yalnızca  “O” der.

Bedeli var harcanan her “değer”in
Döner çark-ı  devran   harcayan öder.

Altın nere gitse yine altındır
Allah’ın izniyle  olmaz ki  heder.
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Kafana Takma

Varsın kendisini, kanarya sansın
Makamsız ötene takma kafanı!
Gördüğü hayale, düşe inansın,
Palavra atana takma kafanı!

İnsan şapşallaşır, ufku dar ise,
Hakikat bahsinde bikarar ise.
Nerde bir yel değirmeni var ise
Saldırıp çatana takma kafanı!

Havlamak halletmez, kurdun işini
Yiğit bırakır mı hasmın peşini?
Isıracak it göstermez dişini,
Atıp da tutana takma kafanı!

Bir sözden onlarca yalan türetir,
Fitnede, fesatta ayak diretir,
Mikropla beslenen, mikrop üretir
Çöplükte yatana takma kafanı!

Karda gezer, belli olmaz izleri
Seni de yer görüverse gözleri,
Daha önce söylediği sözleri,
Yalayıp yutana takma kafanı!

Kurallar çatlatmış kafa tasını,
Beyni açıklamış istifasını,
Boz tarlada yapıp doktorasını,
Ot gibi bitene takma kafanı!
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Kaldık

İhmal ettik,  sevgi saygı dilini
Kullanmadık susuz kaldık, aç kaldık.
Nefsimize  “hoş görmek”  fiilini
Her nedense öğretmekte geç kaldık

Yıllarca yarışıp durduk hatada,
Karımız yok, zarar ziyan ortada.
Buluşmadık müşterek bir noktada
Her geçen gün biraz daha uç kaldık.

Üç beş adım kısa bir yol yürürüz
Bir noktada her şey  biter dururuz.
Yakın çevremize baksak görürüz
 Dün kaç kişi idik bu gün kaç kaldık.
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Kandil Duası

Bencillikle katılaşan kalpleri
İman ateşinde erit Allahım.
Rehber eyle bizlere Peygamberi
Her zaman Hak yolda yürüt Allahım.

Örmedik araya etnik ağları,
Birlikte geçirdik onca çağları.
Kuşatmasın; bahçeleri, bağları
Ayrığın kökünü kurut Allahım

İnsanım diyerek kalkar yerinden
Beslenir her öğün; kandan, irinden.
Şiddet mikrobundan, terör kirinden
Dünyayı temizle, arıt Allahım.

Ahmaklık dünyada en büyük maraz.
Müslüman’a akıl, fikir ver biraz.
Batı aynı Batı; kör,sağır ahraz
Doğu hep ateşle barut Allahım.

Dillerde; Bismillah, Allahuekber
Kulların bekliyor güzel bir  haber.
Serpiştiren  eller ile beraber
Fitne tohumunu çürüt  Allahım.
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Kanma (Kurulsa da baş köşeye)

Kurulsada baş köşeye,
Makamsız sazlara kanma! ...
“Maydanoz olur” her şeye,
Zekâsı azlara kanma! ...

Kurt korur mu kuzuları,
Akarken ağız suları.
Sömürür saf duyguları,
Sahtekâr pozlara kanma! ...

Çenesi beyninden ağır,
Olandan bekleme hayır.
Er geç söner fısır fısır
Havalı sözlere kanma! ...

Elbet Hakk yarattı suyu,
Denizi, ırmağı, çayı.
Aslına benzemez huyu,
Kaypaktır buzlara kanma! ...

Öyle fenâ ki meşrebi,
Sollayıp geçer merkebi.
Tanımaz, bilmez edebi
Astarsız yüzlere kanma! ...

Ölçü değil; soylar soplar
Ancak saman olur saplar.
Adam olmaz bazı tipler
Ütopik tezlere kanma! ...

Özü, sözü doğru olan
Halk içinde olur  insan.
Bu yolda yürürken Osman,
Gördüğün izlere kanma! ...
                 06/11/2005
                            Iğdır
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Kanuni Sultan Süleyman

Kırk altı yıl koskoca Osmanlı’yı
Boşa yönetmişsin boşa KANUNİ (!)
Voyvodalar gibi cümle canlıyı
Niye geçirmedin şişe KANUNİ (!)

 Yenip Fransuva adlı rakibi,
Oyuncak eyledin işin garibi
Sen de Nemrut gibi, Firavun gibi
Rablık taslasaydın haşa KANUNİ (!)

Ne kazandın Viyana’ya varmakla
Askerini orda burda yormakla.
Madem gittin yerli halkı kırmakla
Başlayaydın hemen işe KANUNİ (!)

Dört yanını doldurmuş KOÇ YİĞİTLER
Nasıl  kan emecek pis parazitler?
Yok muydu teb’anda bir tane Hitler
Alıp geçirseydin başa KANUNİ (!)

Gel şimdi gör Arapların halini
İsrail hepsinin kırar belini.
Nasıl yaktı-yıktı Bağdat elini
Sen de uyacaktın Buş’a KANUNİ (!)

Yürür dedin devlet işi ehille,
Ehil olmayana indirdin sille.
Sancak beyi oluverdin torpille (!)
Yaşın varınca on beşe KANUNİ …

Taka kaptanıydı Andrea Doria (!)
Boş iştir Belgrat’ı fethetmen var ya (!)
Nasıl oldu hemen Kaptan-ı Derya
Barbaros Hayrettin Paşa KANUNİ (!)

Kan ağladı elinden Ehl-i Salip
Hayalin farklıydı, düşün acaip.
Şu uygar batının emrine girip
Ne diye olmadın maşa KANUNİ (!)

Hindistan’a doğru açtın yelkeni
Üç kıtada temsil ettin ülkeni,
Kumda oynasaydın, niye Şarlken’i
Mohaç’ta getirdin tuşa KANUNİ (!)

Altı milyon kilometre yurt nasıl
Onbeş milyon olur? Almıyor akıl.
Savaşmayıp sevişseydin onca yıl
Daha çok giderdi hoşa KANUNİ (!)

Tez solladın YAVUZ gibi babayı,
Nasıl kucakladın onca teb’ayı?
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Bir güzele yakacaktın abayı
Yanacaktın hilal kaşa KANUNİ (!)

Görmez Süleyman’ı gerçek yüzüyle
Hümanistlik taslar çağdaş teziyle.
El oğlu beyniyle değil diz'iyle
Kapılır hayale düşe KANUNİ..

Yanıp tutuşmadın; kan sevdasıyla
Köken özlemiyle, gen sevdasıyla.
VATAN ocağında DİN SEVDASIYLA
Kebap oldun pişe pişe KANUNİ…

Seni tanımayan bence ya gafil
Ya okuma yazma bilmeyen cahil…
Adaleti yalnız insana değil
Taksim ettin kurda kuşa KANUNİ…

Batı yetiştirir iken canavar
TÜRK’ÜN tarihinde KAHRAMANLAR var.
Ruhuyla  fethedilince Zigetvar
Hakka yetti koşa koşa KANUNİ…

Çevrilse de bin bir diziyle, oyun
KANUNİ parçası olmaz bu show'un…
Yoksa milletimin gözünde sorun
İndirmez baltayı taşa KANUNİ…

Atasını tanımayan kul, Osman
Hatasını tanımaz hiçbir zaman.
BİZLER SENİ SEVDİK; SENSİN SÜLEYMAN
Yetmiş milyon kalpte yaşa KANUNİ.
                           03.01.2011
                      Osman BULUT
                    Eğitim Müfettişi
                           KAYSERİ
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Kara Sevdam

O gün bu gün derin derin
Kalbimde uyuyor sevdam.
Belki de uyanır yarın
Günleri sayıyor sevdam.

Takıldı kaldı çembere
Gidemedi başka yere.
Hiç azalmıyor bir kere
Daha da büyüyor sevdam.

Beni yaşatan bu masal
Gücün varsa elimden al.
Yenen düş, içilen hayal
Bunlarla doyuyor sevdam.

Dertleri eyledim traş
Düze çıktım yavaş yavaş
Boşa değil gözdeki yaş
Taşları oyuyor sevdam.

Ne Leyla, çöl efsanedir
Ne de Mecnun divanedir.
Seni onlarca senedir
Görüyor, duyuyor sevdam.

Aslında döndüm Kerem’e
Yandım kayboldu titreme.
Seni en ufak hücreme
İletip yayıyor sevdam.
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Kara Toprak

Bağrımda hazırdır yerin
Gel gel diyor kara toprak…
İşime yaramaz dirin
Öl, gel diyor kara toprak…

Yürümez er geç araban
Fayda vermez hiçbir çaban.
Varsın ağlasın akraban
Gül, gel diyor kara toprak…

Beden düşen daldır yere,
Ezelden meyyaldır yere.
Malı mülkü kaldır yere
Çal, gel diyor kara toprak…

Başlar İlahi Mahkeme,
Hakkımı alamam deme.
Ruhunu Baki aleme
Sal, gel diyor kara toprak…

Münker- Nekir başlar ders’e
Doğru cevapla ne derse.
Hafızanda her ne varsa
Sil, gel diyor kara toprak…

Dünyaya gelirken beden
Nasılsa öyle gel lütfen.
Sadece beş metre kefen
Al, gel diyor kara toprak…
                       28 Şubat 2011
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Karadeniz

Efelenip tutma güreş,
Yıkar seni Karadeniz….
Suyu bile kızgın ateş,
Yakar seni Karadeniz….

Sol yanına çöker ağrı,
Yumruklar durursun bağrı.
Daima kendine doğru,
Çeker seni Karadeniz….

Havası değildir tekin,
Bir çarparsa çıkmaz gık’ın
Çok sağlam olsa da  kökün
Söker seni Karadeniz….

Dalgalar girer araya,
Çıkamazsın hiç karaya.
Alır gider Marmara’ya,
Döker seni Karadeniz….

Sesi elbette gür çıkar
Duyan kulağını tıkar.
Fazla kaşınma, yur yıkar
Sıkar seni Karadeniz….
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Karadeniz Alaçam

Kadim dostlar;  Karadeniz, Alaçam
Bizimlesin Osman diyor bu akşam.

Boş kalmazsın saçarız ortalığa
Upuzun gecene yetecek  ilham.

Bunalmazsın; dalgalar eşliğinde
Bol bol temiz hava eyleriz ikram.

Derin bir uykuya dalabilirsin
Berrak bir rüyaysa aradığın tam.

Rüyalar gönlünü doyurmaz ise
Hayal alemine aralarız cam.

Pek dengeli besleyemez ruhunu
Ara sıra hüznü  tatmayan adam

Seni asıl duygusuzluk korkutsun
Ayrılığı, yalnızlığı etme gam.

Bu geceyi hayrı, bereketi bol
Bir sabaha sürükleriz vesselam.
                28/11/2015  ALAÇAM/5M5N
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Karşıyım  Da Karşıyım

İcat edilmeli başka bir sıvı
Renksiz, tatsız tuzsuz suya karşıyım.
Bir bitkisel koku kuşatır evi
Rize’de yetişen çaya karşıyım.

İşi ne ki Kayseriyle Bünyan’ın
Bağı kopsun Ermenek’le Konya’nın
Niye çevresinde döner Dünya’nın
Şakşakçı, yalaka Ay’a karşıyım.

Yegane aracım yumruk, slogan
Yüzde ona uymalı yüzde doksan.
Yansıtmaz doğruyu sandık her zaman
Özgür akla, fikre, oya karşıyım.
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Kaybolan Bayram

Köylere sözüm yok lakin
Şehirde kaybolmuş bayram…
Akıp gider sessiz, sakin
Nehirde kaybolmuş bayram…

Eski adetler, görgüler
Bizlere uzaktan güler.
Bahsetmez olmuş türküler
Şiirde kaybolmuş bayram…

Bu mudur bayramın aslı?
Kapı dertli, eşik yaslı.
Kapanmış ziyaret faslı,
Sedirde kaybolmuş bayram…

Sohbeti daveti kestik,
Söz tükendi, sazı astık.
Yalnız kaldı; minder, yastık
Peşkirde kaybolmuş bayram…

Bizde her türlü ibadet
Yiyeceğe olur alet.
Benimsenmiş “şeker”le “et”
Tabirde kaybolmuş bayram…

Bayramlar dağda, denizde,
Kutlanıyor artık bizde.
Hem Ali’de, hem Aziz’de
Bekir’de kaybolmuş bayram…

Yürekler bedende rehin,
Nefis azgın, ruhlar bezgin.
Kendini düşünür zengin
Fakirde kaybolmuş bayram…

Tüccar, ticaret peşinde
İşçi, ganimet peşinde.
Memur, maişet peşinde
Amirde kaybolmuş bayram…

Bardak olmuş eski çamlar
..
Nerde o eski bayramlar
Devirde kaybolmuş bayram.

Dostluğu sunduk gramla
Akla gelmeyen reklamla
Süzüp gitmiş  damla damla
Kevgirde kaybolmuş bayram.

Sürdükçe dostlarla sohbet
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Şeytan rahat durmaz elbet.
Kalmamış saygı muhabbet
Kibirde kaybolmuş bayram.

Okunur; Yasin,  Fatiha
Bağışlanırdı ervaha.
Sair günler gibi tenha,
Kabirde kaybolmuş bayram…
                                       Osman BULUT
                        2007 Kayseri
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Kaypaktır buzlara kanma

Kurulsa da baş köşeye,
Makamsız sazlara kanma! ...
“Maydanoz olur” her şeye,
Zekâsı azlara kanma! ...

Kurt korur mu kuzuları,
Akar  ağzının suları.
Sömürür saf duyguları,
Sahtekâr pozlara kanma! ...

Çenesi beyninden ağır,
Olandan bekleme hayır.
Başı vır vır, sonu dır dır,
Havalı sözlere kanma! ...

Elbet Hakk yarattı suyu,
Denizi, ırmağı, çayı.
Aslına benzemez huyu,
Kaypaktır buzlara kanma! ...

Öyle fenâ ki meşrebi,
Sollayıp geçer merkebi.
Tanımaz, bilmez edebi
Astarsız yüzlere kanma! ...

Ölçü değil; soylar soplar
Ancak saman olur saplar.
Adam olmaz bazı tipler
Ütopik tezlere kanma! ...

Özü, sözü doğru olan
Halk içinde olur  insan.
Bu yolda yürürken Osman,
Gördüğün izlere kanma! ...
                 06/11/2005
                            Iğdır
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Kayseri

Bitti Iğdır’da nöbetim;
Mekanım Kayseri artık…
Bir yanım öz memleketim;
Bir yanım Kayseri artık…

Gezip gördüm her yerini,
Gındo’sunu, Gacer’ini.
Dürdüm Iğdır defterini,
Meydanım Kayseri artık…

Değişsin istedim rotam,
Yeni yüzler, yeni ortam.
Programım, yol haritam
Planım Kayseri artık…

Bilmediğim kışlarına
Görmediğim kuşlarına,
Toprağına taşlarına
Hayranım Kayseri artık…

Sıcak davran konuğuna,
Teslim etme soğuğuna.
Pastırmana, sucuğuna
Kurbanım Kayseri artık…
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Kayseri Artık

Bitti Iğdır’da nöbetim;
Mekanım Kayseri artık…
Bir yanım öz memleketim;
Bir yanım Kayseri artık…

Gezip gördüm her yerini,
Gındo’sunu, Gacer’ini.
Dürdüm Iğdır defterini,
Meydanım Kayseri artık…

Değişsin istedim rotam,
Yeni yüzler, yeni ortam.
Programım, yol haritam
Planım Kayseri artık…

Bilmediğim kışlarına
Görmediğim kuşlarına,
Toprağına taşlarına
Hayranım Kayseri artık…

Sıcak davran konuğuna,
Teslim etme soğuğuna.
Pastırmana, sucuğuna
Kurbanım Kayseri artık…

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kazanan Kaybeden

Hor görürsen Yüce Türk Milletini,
Nefret kazanırsın, kin kazanırsın…
Kontrol edemezsen bu hiddetini,
Aziz Nesin gibi ün (!) kazanırsın…

Çık sahneye sen de söyle  şarkını,
Çamurla doldurma sakın arkını.
Eğer candan sevmiş olsan ırkını
Herkes gibi sen de  şan kazanırsın…

Yücedir bu Millet, haddini aşma
Verdiği karara saygı duy, şaşma.
Kendi çıkarının peşinden koşma
Türkiye kaybeder, sen kazanırsın…

Hala üç kıtada dolaşır ünü,
Hafızanı zorla, hatırla dünü.
Cefakar, fedakar halkın gönlünü
Sırça köşkten yere in kazanırsın…

Millet iken yurdun gerçek sahibi,
Fikri beğenilmez işin garibi.
Dil uzat, özürcü aydınlar (!)  gibi,
Belki yüklü hisse, fon kazanırsın…

Millettir tarlaya tohumu eken,
Sen olursun o ürüne göz diken.
Her vatandaş gibi hissen bir iken,
Söyle hele neden on kazanırsın…

Kendin oynuyorsun bak kendin çalıp,
Milli değil bu davranış, bu kalıp.
Kutsal değerleri alaya alıp
Kendine mahsus bir din kazanırsın…

Anlayarak oku, gel Milli Marşı
Geçit vermez salyangoza bu çarşı.
İtibarı ancak Millete karşı
Muhabbet duyduğun an kazanırsın…

Sor da öğren bu Milleti dedenden
Yedi kere gelip tekrar gidenden.
Beynin emir alıyorsa midenden
Sen sadece Eti cin kazanırsın…
                             11.01.2009 Kırıkkale -Kırşehir
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Kazananlar

Hiçbir değeri yok emeğin, terin,
Dünyada yan gelip yatan kazanır.
Yerin önemlidir, inan ki yerin,
Derenin başını tutan kazanır.

Kırıp gerdanını, büküp boynunu,
Tek uğraşı doldurmaktır koynunu.
Aradan kaldırıp zıpır beynini,
İşkembeden nutuk atan kazanır.

Ona göre herkes ciddi bir rakip,
Yükünü tutacak en öne çıkıp.
Arkadan gelene bir çelme takıp,
Önünde duranı iten kazanır.

Uyanıktır nerde yal var, görür O,
Bin takla atarak ona varır O,
Sabah akşam beslenmezse kurur O,
Dünyayı yalayıp yutan kazanır.

Bizim gibi  elsizlerin yüzünden
Korkakların halsizlerin yüzünden.
Daim susan, dilsizlerin yüzünden,
Vurup- kıran, yıkıp- döken kazanır,

Günden güne eridikçe vicdanlar,
Tekrar tür tür sıralanır hayvanlar.
Tedavi edilse böyle insanlar,
Milletim sevinir, vatan kazanır.

Hep kazanır sanma hilekar biri,
Ansızın boynunda bulur zinciri,
Elbet bir gün gelir beyaz peyniri,
Ağzını açıp da  öten kazanır.
                     14.07.2002 -Iğdır
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Kılıbıkça

Hanım saat başı seni  ararsa;
Yola çıktım geliyorum deyiver.
Şimdi neredesin  diye sorarsa;
Bir demet  gül alıyorum deyiver.

Üç dakika sonra evdeyim deyip,
Sakın kazaklaşma bizlere uyup.
Sekiz- on mantıklı mazeret sayıp,
Çok çok özür diliyorum deyiver.

Hanımı  kandırmak zannetme kolay,
Ne ceza verirse deyiver hay hay.
Daima  hakiki nedenleri say,
Bu yüzden geç kalıyorum deyiver.

Gir kapıdan selamını çakarak,
Emirleri dinle, yere bakarak.
İki büklüm huzuruna çıkarak,
Kusurum çok, biliyorum deyiver.

Dağlar taşlar acır  esir insana,
Reva mıdır bilmem yapılan sana.
Lütfen beş dakika mühlet ver bana
Şu an traş oluyorum deyiver.

Her zaman hanıma edersen hürmet,
Aranızda daim olur muhabbet.
Açıver Efendim olmazsa zahmet,
Bak kapıyı çalıyorum deyiver…

Osman Bulut
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Kılıçdaroğlu

Düşte gördüm; Türkiye  başbakanı,
Oluyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.
Aldığın oylarla yüzde doksanı,
Buluyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.

Boğmuşsun seçmeni; Yağa, salçaya,
Bulgura, pirince, şekere, çaya,
Sofrandaki ekmeği beş parçaya,
Bölüyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.

İyi biliyorsun sen bu yöreyi,
Tanıyorsun seksen milyon bireyi.
Hiç olmayan sorunlara çareyi,
Biliyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.

Öğrenciler etrafını sarınca,
Dosya var mı dosya diye sorunca,
Kadıköy’e, Bakırköy’e varınca
Gülüyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.

Değişecek Türkiye’nin kaderi,
“Tunceli’ye dönecek” de her yeri.
Vaat konusunda Sülo’dan geri,
Kalıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.

Reis'le  tükenmiş, bitmiş her şehir,
Sen ondan çok daha mahirsin mahir.
İstanbul’da hava yerine zehir,
Soluyorsun Sayın Kılıçdaroğlu./

İyi ettin bura ayak bastında,/
Yendin rakipleri yarış pistinde./
Fatih gibi bir kır atın üstünde,/
Geliyorsun Sayın Kılıçdaroğlu./

Anında  anladı seçmen farkını,
Hiç dilinden düşürmedi şarkını.
Sol oyların en az yüzde kırkını,
Alıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.

Sen Allah’ın bir lütfusun bu yurda,
Yem etme bizleri kuş ile  kurda.
Recep Tayyip kimmiş? Onu ilk turda,
Eliyorsun Sayın Kılıçdaroğlu./

Gürsel Tekin kiralamış terkiyi,
Rakipler şimdiden yaşar korkuyu.
“Katibim” isimli eski şarkıyı,
Çalıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.

Doğusuyla batısıyla Türkiye,
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Bu büyük zaferi işitsin diye,
Özel ulakları İkitelli’ye
Salıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu.

Türk Milleti seni almaz ki kale,
Henüz daha eremedin kemale.
Medyayla beraber sen de hayale
Dalıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu./
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Kırk Bir Yıl

Bir gün müydü, bir hafta mı, bir ay mı?
Anlamadım nasıl geçti kırk bir yıl?
Hayli acı yaşattırdı kolay mı?
Yüreğime hüzün saçtı kırk bir yıl.

Simsiyah tepeler bak şimdi  karlı,
Çok deprem yaşadı, gönül hasarlı.
Vura vura yok etmekte kararlı,
Gençliğime savaş açtı kırk bir yıl.

Gezip durdum  onca kaza, vilayet
Gücenip demedim nedir bu külfet?
Çok güçlü bir mıknatısmış şu kısmet,
Ev bark diyar diyar  göçtü kırk bir yıl.

Tecrübe, pişmanlık, birkaç başarı;
Bunlardır ömrümün kârı- zararı,
Göstere göstere bana mezarı,
Ömrü azar azar biçti kırk bir yıl.

İlk on yılı iki ile çarpardım,
Son on yılı boş tarlaya serperdim.
Bulabilsem bir kısmını kırpardım,
Bilmem nerelere kaçtı kırk bir yıl.

Gönül bazı günler mutlu göründü,
Bazı günler karalara büründü,
Bazen yuvarlandı, bazen süründü,
Bazen havalarda uçtu kırk bir yıl.

Kavgada gözüm yok, tanımam savaş.
Hep dostluk içindir bendeki uğraş.
Sağdan soldan fırlatılan nice taş,
Geldi beni hedef seçti kırk bir yıl.

Çoktur kulun, günahıyla hatası,
Tek ümidim  “la teknetu” nidası,
Sana’dır Osman’ın şükrü duası,
Nimetinden yedi içti kırk bir yıl.
                  14.07.2003- Iğdır
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Kibir

Otur kalk, gez dolaş tevazu ile
Yaklaşma semtine, habistir kibir.
Temizlenmez sabun ile, su ile
Her şeyden  iğrençtir, necistir kibir.

Hem sever, hem sevdirir gösterişi
Kalkamaz çelmeyi taktığı kişi.
İyilikle güzellikle yok işi
O en büyük şeytan, İblistir kibir.

Yanarsın emrine gireyim deme
Azdıkça acıma hemen vur geme.
Düşmanını ellerinle besleme
Bağrına sokulmuş nefistir kibir.

Doğası kötülük, özü kötülük
Barışa dinamit, yangına körük
Hiç de basit görme tehlike büyük
Dosdoğru yoldaki kasistir kibir.
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Kimileri

Kimi dikene kur yapar
Gül peşinde kimileri…
Kimi tek Allah’a tapar
Kul peşinde kimileri…

Açlık hastalıktan beter,
Karnım tok diyeni göster
Kimi soğan ekmek ister
Bal peşinde kimileri…

Kimi yanar harab olur
Kimi pişer kebab olur
Kimi közle ahbab olur
Kül peşinde kimileri…

Sevgi yeşertir bu toprak
Biçsin görelim bir orak
Kimi üç parçalı bayrak
Dil peşinde kimileri…

Hayat bir maç,  bir eğlence,
Sürer gider gündüz gece.
Kaleyi görür sadece
Gol peşinde kimileri…

Güneş yoksa dünya kurur,
Denizler karaya vurur
Osman ayı bekler durur,
Yıl peşinde kimileri…
29/12/2010
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Koca Çocuk

Defterde kitapta yok bir numara
Telefonunun  kıymetini bil  çocuk.
Fırlatıver çantayı bir kenara
Hemen tabletini ele  al çocuk.

“Oku” demek hakarettir bir gence
O herkese  meydan okur sadece
Öykü, roman, şiir hepsi düzmece
Üç beş ucuz espri patlat gül çocuk.

Gavurun elinde şoför koltuğu
Ay bitti  başladı Mars  yolculuğu.
Niçin yorsun kendini Türk Çocuğu
Sen köyünde rüyalara dal çocuk.

Ömer Seyfettin’i, Orhan Veli’yi
Görmeyeyim okuyan bir deliyi.
Öğrendiğin kelime yüz elliyi
Bulduysa yetişir, orda kal çocuk.

Ders çalışan kafa çabucak patlar
Genç dediğin her gün bir şeyi kutlar
Düşük olabilir aldığın notlar
Ne kederlen, ne sararıp sol çocuk.

Harca gitsin tam on iki yılını
İstediğin şekilde çiz  yolunu.
Anlamıyor talebenin halını
Öğretmenler baştan sana kıl çocuk.

“Oku” der bizlere Kuran-ı Kerim
“İlim Çin’de olsa al” der Rehberim.
Hal böyleyken nasıl çalışma derim
Senin için  okumak tek yol çocuk.

İnsan çalışmasa, hayal kurmasa
İlim ilerlemez  kafa yormasa
Arı çiçek çiçek gezip durmasa
Biraz zor yapılır tatlı bal çocuk.

 Gezip dolaştığın mekan hayli dar
Hayatında ne türkü ne şarkı var.
Popçuyla, repçiyle olduğun kadar
Neşet Ertaş’la da ahbap ol çocuk.

Sarıl gençliğine, güven zekana
Hep  layık ol tabelana, markana
Mithat Paşa sarılmasın yakana
Ruhu için bir Fatiha sal çocuk.
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Koca Çocuk -Ters Öğüt-

Defterde kitapta yok bir numara
Telefonunun  kıymetini bil  çocuk.
Fırlatıver çantayı bir kenara
Bilgisayarını  ele  al çocuk.

“Oku” demek hakarettir bir gence
O okursa  meydan okur sadece
Öykü, roman, şiir hepsi düzmece
Üç beş ucuz espri patlat gül çocuk.

Elin gavurunda  şoför koltuğu
Ay bitti  başladı Mars  yolculuğu.
Niçin yorsun kendini Türk Çocuğu
Hep  masmavi  rüyalara dal çocuk.

Boş ver  Fuzuli’yi, Orhan Veli’yi
Şeytan sevmez ders çalışan  deliyi.
Diploman hazırdır topla elliyi
Fazlasını kaldır yere çal çocuk.

Ders çalışan kafa şişer ve  patlar
Genç dediğin her gün bir şeyi kutlar
Düşük olabilir aldığın notlar
Ne kederlen, ne sararıp sol çocuk.

Tembellik değildir;  otuz kırk alman
Ağustos böceği gibi saz çalman
Normaldir bir kaç kez sınıfta kalman
Bir gün  çalışırsın zaman bol çocuk

Tarih;  abuk sabuk olaylar demek
Neye yarar onları  eşelemek.
İnsan bu gününe vermeli emek
Geçmişi kafandan bence sil çocuk.

Edebiyat;  süslü laf salatası
Olmaz olsun paragrafı, kıtası
Sanki tek derdiniz müzik notası
Saçma bir şey; Do, re, mi, fa, sol çocuk

Matematik;  baştan sona rakamdır
Ona kadar öğren işin tamamdır.
Türkçen varken bir başkası haramdır
Nene lazım bir yabancı dil çocuk.

Valilik yorucu, müdürlük zor iş
Doktorluk toplumda etmez beş kuruş
Gerçi kolay  yüksek okula  giriş
Sen liseyi bitir, orda kal çocuk.
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Harca gitsin tam on iki yılını
İstediğin şekilde çiz  yolunu.
Anlamıyor talebenin halini
Öğretmenler   hepinize  kıl çocuk.

Peygamberin söylediği sözlere
Bir yol kulak  verin derim sizlere
Oku diyor kitabımız bizlere
Cahil kalır okumayan kul çocuk.

İnsan düşünmese, kafa yormasa
İlim ilerlemez, hayal kurmasa
Arı çiçek çiçek gezip durmasa
Biraz zor yapılır tatlı bal çocuk.

 Gezip dolaştığın mekan hayli dar
Hayatında gürültü patırtı var.
Popçuyla, repçiyle olduğun kadar
Neşet Ertaş’la da ahbap ol çocuk.

Sarıl gençliğine, güven zekana
Layık ol şu tabelana, markana
Ataların  sarılmasın yakana
Ruhlarına  bir Fatiha sal çocuk.
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Koca Ömrüm

Umudum vurdu karaya;
Bitti benim koca ömrüm!...
Ege ile Marmara’ya;
Battı benim koca ömrüm!...

Akıbet gelecek sıram,
Söyle var mı   baska çarem.
Gözlerimde buram buram
Tüttü benim koca ömrüm!...

Ne zaman dalsam  rüyaya,
Yeniden döndüm  dünyaya.
Demirden sağlam kayaya,
Çattı benim koca ömrüm!...

Kör topal çıktı bir ara
Dolup boşaldı Ankara.
Sekiz şiddetinde nara,
Attı benim koca ömrüm!...

Örüldü duvarsız yapı,
Takıldı celik bır kapı.
Teşhis yanlıştı ki  hapı,
Yuttu benim koca ömrüm!...

Sorun varmış maddesinde,
Sükununda, şeddesinde
Mecburiyet caddesinde
Yitti benim koca ömrüm!...

Bu yıl çıkacaktı güya,
Gitti yine battı suya.
Epey derin bir uykuya,
Yattı benim koca ömrüm!...

Yanmıyor gecen zamana,
Çok şey öğrettı  Osman'a.
Bir esti tozu dumana,
Kattı benim koca ömrüm!...,,,
Osman bulut ıgdır 08/08/2006

Osman Bulut
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Konuşmayacağım

Kalemle silgiyi karıştırmışım;
Gerek yokmuş bunca sözlere dostlar…..
Bilmem niye verip-veriştirmişim,
Bir özür borçluyum sizlere dostlar…..

Kesmek lazım konuşanın dilini,
Kıramasın “iki lafın belini”.
Koparmalı perdesini, telini
Susmak yakışırmış sazlara dostlar…..

Kelimeden sesten arınacağım,
Ahrazlık zırhıyla korunacağım.
Bir kenarda  durup bürüneceğim,
Çok gören çok bilen pozlara dostlar…..

Tek  sözü harcarken nice  insanı,
Tanımazmış tehlikeler susanı.
Zincirlenmez, dizginlenmez lisanı
Rabbim niye vermiş bizlere dostlar! …..

Kullar tahammülsüz, bilmem ne deyim
Sağırların ülkesine gideyim.
Kalkıp arkasından laf mı edeyim,
Söz denmiyor bazı yüzlere dostlar…..

Karşınızda Lorel-Hardi filimi,
Çevireyim görün  yeni rolümü,
Rahat etmek için ben bu dilimi
Kesip atacağım közlere  dostlar…..

Biriyle bir işim olduğu zaman,
Ya tamtamı  kullanırım ya  duman.
Sizleri de davet ediyor Osman,
Sükûtun sunduğu hazlara dostlar…
 3.2.2007 Iğdır
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Konya

Söyleyen doğru söylemiş;
“Gez Dünyayı, gör Konya’yı.”
Rabbim armağan eylemiş,
Bize güzel bir Konya’yı.

Dümdüz ova, yokuş iniş
Bulamazsın gel gör tanış.
Sevdim; hoşgörüsü geniş,
Caddeleri dar Konya’yı.

Yaşlı  genç, hanımlı  beyli
Şehre hücum etmiş köylü.
Yoğun trafik bir hayli,
Sıkıntıya kor Konya’yı.

Buğday bolsa memlekette,
Sebep Konya’dır elbette.
Turizmde, ticarette
Yakalamak zor Konya’yı.

Vızır vızır hızlı tren,
Sevinmez mi hizmet gören?
Bir kerecik bile gören
Seviyorum der Konya’yı.

Mevlanamız el eder el,
Ne olursan ol; sen de gel.
Doğru duysun yedi düvel
Bu sedası gür Konya’yı.

Bin yıl barındırmış Türkü
Mevzubahis değil terki.
Neyleyeyim Şam’ı, Şarkı
Al hepsini, ver Konya’yı.
                      25/04/2018
                             KONYA
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Koru Kendini

Usul bilen, akıllıya danışır,
Ukâla gillerden koru kendini!
Meşhur sözdür “ağzı olan konuşur”
Dikenli dillerden koru kendini!

Karanlıktan güneşe dön yüzünü,
Uyanık kal, sakın yumma gözünü.
Kaybolursan bulamazlar izini,
Karmaşık yollardan koru kendini!

Durma ara Şirini’ini, Aslı’nı
Tembel olma, devam ettir neslini.
Kârsız kapatırsın dünya faslını
 Fuzulî rollerden koru kendini!
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Körpınar

Kusura bakmasın Yozgat, Çekerek
Yüreğimde yerin  tektir  Körpınar.
Susadım su verdin,  acıktım yemek
Üzerimde hakkın çoktur  Körpınar.

Biliyorum dünya denen bu diyar,
Bu güne dek kimseye olmadı yar.
Nerdedir onca genç,  çocuk,  ihtiyar
Dün olanlar bu gün yoktur  Körpınar.

Büyüğünle,  küçüğünle üç sene
Hayat dersi verdin bu öğretmene.
Taşıdıkça sağlık verir bedene,
Hatıralar  çok   hoş yüktür Körpınar.

Maç  yapardık, Kavakalan’a gidip
Yoktu bizim için başka bir rakip.
Beşten az  atmazdı (!)   o günkü ekip,
Bu yüzden alnımız aktır Körpınar.

Elde tüfek gezerdim fellik fellik,
Vurmadan dönmezdim sekiz on keklik (!) .
Hele gönder   etli,  hamsili gılik
Zannetme ki  karnım toktur  Körpınar.

Zaman yudum yudum içmiş günleri,
Ömrümüzden tek tek biçmiş günleri.
Unutmamak lazım geçmiş günleri,
Ağacı yaşatan köktür Körpınar.

Zor iş  tarlalarda  orak biçmesi,
Ele ancak üç beş kuruş geçmesi.
Gençlerin çaresiz kalkıp  göçmesi
Biliyorum sana şoktur Körpınar

Hayli uğraştırdı seni nazıyla,
Osman da göç etti, kırık sazıyla
İrtibatı kesmemeli maziyle,
Arada bir  anmak  şıktır  Körpınar.
                        13/11/2015
                         OSMAN BULUT/5M5N
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Körpınar 2

Dün süt emen parmak kadar bebeler
Kendi yavrusuna bakıyor bu gün.
Abeceyi öğrenen talebeler
Hayat okulunda okuyor bu gün.

Kimi kendi kimi elin işinde
Yazın da gurbette onlar  kışın da.
İstanbulun Ankaranın peşinde
Gençler Körpınar’ı ekiyor bu gün.

Dünyayı kim elde edip tavladı
Azrail herkesi er geç avladı
Anayı, babayı, eşi, evladı
Yitiren boynunu büküyor  bu gün.

Ödense de ağır yüklü bedeller
Muhabbeti kesememiş engeller
Daha dün mektuba zarf yazan eller
İçini feysbuka döküyor bu gün.

Hesaplasam taşı toprağından çok
İnsan orda  ne aç kalır  ne de tok.
Gençler için işe yarar bir iş yok
Hepsi gurbet kahrı çekiyor bu gün.

Kavakalanspor çetindi çetin
Kaybettik yapılan maçları bütün
Hala oynuyorsa  Paşayla Metin
Topu tam doksana takıyor bu gün.
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Körü Körüne

Var mı, yok mu, bilmediğim aklımı
Yüreğime hapsettiğim birine
Bir karşılık beklemeden vermişim
Körü körüne.
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Kulu Yakanlar

Ha bire övünsün “şahım” diyerek,
Sırtını verdiği güç kulu yakar.
Hakkı, adaleti hiçe sayarak
Aldığı intikam, öç kulu yakar.

Baş vurma hileye,  girme oyuna
Yatılmaz İblisle  koyun koyuna.
Dokunursa ekmeğine, suyuna
Kıyamette susuz, aç  kulu yakar.

Kurtlara teslimse  Dicle kenarı,
Çobana farz olur Hakkın şamarı.
Hem saltanat, hem de aksesuarı
Altın taht, pırlanta taç kulu yakar.

Muhakkak ki vardır İlahi teftiş,
Çok hassastır; göze göz der, dişe diş.
Emirle yapılan ufacık bir iş
Hesap edemezsin kaç kulu yakar.
                    28/06/2016 – 5M5N
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Kurtuluş

Bu diyardan o diyara giderken,
Azığını götürmezsen yanarsın.
Yaratana son borcunu öderken,
Bir şehadet getirmezsen yanarsın.

Davete açık tut kulaklarını,
Secde et, kırıver bacaklarını,
Her gün ellerini, ayaklarını,
Soğuk suya batırmazsan yanarsın.

Sil aklından malı, mülkü,  kadını,
Tadan bilir böyle aşkın tadını,
İki cihan serverinin adını,
Yüreğinde yatırmazsan yanarsın.

Rabbim sunmuş bize sınırsız akıl,
Dışarda kalmazsın alime takıl,
Hayat güzel bir ders dünya bir okul,
Yüz akıyla bitirmezsen yanarsın.
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Kuzenler

Hep böyle yüz yüze, göz göze olun,
Muhabbetle bakın birbirinize.
Daha  henüz  başındasınız  yolun,
Sırt dönmeyin sakın birbirinize.

Benimseyin;   milli  manevi  huyu,
Paylaşın ekmeği, bir yudum suyu.
Üç gün beş gün değil, bir ömür boyu
Yakın olun yakın birbirinize.

Gelince zamanı  sarılın ilme,
Takılıp kalmayın  diziye, filme.
Siz kuzenler yarınlarda ne çelme,
Ne kafayı takın birbirinize.

Candan sevin   vatanın toprağını,
İstiklal Marşını, al bayrağını.
Pekiştirin akrabalık bağını
Daim destek çıkın birbirinize.
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Küstüm

Ne sevinçten anlar ne de tasadan,
Teli titremeyen sazlara küstüm!
Tok oturur aç kalkarım masadan,
Yemeği kokutan tuzlara küstüm.

Düşlerimde geçer en güzel zaman,
Uyanır bakarım karşımda düşman.
Ayrılmaz tepemden; ne sis, ne duman,
İçimi karartan yazlara küstüm!

Gönül düştü hal bilmezin aşkına,
Ritmini kaybetti, döndü çılgına.
Engel olmaz bağrımdaki yangına,
Eriyip su olan buzlara küstüm!
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Maksat Muhabbet

Otur bir  masaya buldukça fırsat,
Bir gün istesen de oturamazsın.
Son hızla çalışsan yirmi dört saat,
Dünya  işlerini bitiremezsin.

Devam etmek güzeldir de perhize,
Kararında  köfte, ekmek şart bize.
Açlık da  bedeni sokar krize
Nefsini  uyutup  yatıramazsın.

Ye, iç, dolaş,  eğlen;  eş dost,  horanta
Çevir seneleri, ayları ranta.
Ne valiz, ne bavul, ne de bir çanta
Giderken  hiçbir şey götüremezsin.

Bahanedir;  eti,  sütü,  pastası
Dostluktur dolduran tabağı, tası.
Gönül muhabbetin ağır hastası
Değilse masaya yatıramazsın.

                                  23/12/2015
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Mankurt

Eksi doksan derecede şoklanmış
Bu sebepten beynin donuktur senin…
Ne okşanmış, ne öpülüp koklanmış
Yüzün buz misali soğuktur senin.

Tabun hayalini, düşünü biçmiş
Beton kadar sağlam bir kalıp seçmiş.
Gözünün önüne gelemez geçmiş
Hafıza cihazın bozuktur senin.

Programın neyse o minval sözün
Ne mutluluk hissedersin ne hüzün.
Silinmiş benliğin, kaybolmuş özün
İçin dışın hepten kabuktur senin.

Anan, baban, atan, abin, bacın yok
Fıttırman gerekir, hiçbir acın yok.
Bağlayacak iraden yok, gücün yok
Geçmişinle aran kopuktur senin.

Bir mevzuda bilgin yok görüşün var,
Robot gibi mükemmel(!)  duruşun var.
Olaylara cepheden girişin var
Tüm işlerin şipşak, çabuktur senin.

Bilmem nasıl katlanırsın bu hale,
Milim değil kat ettiğin merhale.
Aklın, zekan eremiyor kemale
Yaşın her yıl iki buçuktur senin.
                                26.08.2010
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Masal Bu Ya

Bir ülkede ocakları batıran
Enflasyon isimli canavar vardı
Koltukta en fazla üç yıl oturan
Beş altı ortaklı  iktidar vardı

Tamtakırdı para yoktu kasada
Hayali proje boldu  masada
Ortada araba ev olmasa da
Dağıtılan iki anahtar vardı.

Dövize bağlardık olan parayı
Almazdı dilenci bile lirayı
Unuttuk  sanmayın  o manzarayı
Yazar kasalı bir isyankar vardı

Tek yönlü yollarda sefildik sefil
Bölünmüş yolları ölç hele kaç mil
Havaalanına kavuştu her il
O günler sadece otogar vardı.

İktidar medyayla olmuştu kanka
Selam çakıyordu yürüyen  tanka.
İçi boşaltılan onlarca banka
Batırılan otuz kırk milyar vardı.

Uyanıklar köşeleri kapmıştı
Uzanlar  milleti  az mı öpmüştü
Yolsuzluk hırsızlık zirve yapmıştı
Ortada binlerce sahtekar vardı

Memur, işçi üç kuruş zam alırdı
Üç gün sonra  cepleri boş kalırdı
Faiz yüzde iki yüzü bulurdu,
Zenginlere  bol sıfırlı kâr vardı.

Her hanede en az bir araba var
Tarihe gömüldü hacı Muratlar
Tek tek saymak lazım şimdi ne kadar
Eskiden araba ne kadar  vardı

Ustaya Firavun, harami dendi
Önüne çıkanı Milletle  yendi
Geçti bacı,  baba, hoca, efendi
Artık  Tayyip gibi hizmetkar vardı

Madem batmış hırsızlığa harama
Niye atılmadı papucu dama
On iki yıl boyunca bu Adam’a
Ne hakaret ne de intizar vardı.
……..
….. uzar gider bu masal (!)
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Mezarım Sen Ol

Kalmasın arada ufacık kuşku,
Düşüncem, görüşüm, nazarım sen ol…
İçimde kaynayıp kabaran coşku,
Yayılsın dört yana, yazarım sen ol…

Altın liraları, bakır kuruşu
İstemem, bu sevda görür her işi.
Kestim sağla solla alışverişi
Bundan sonra çarşım, pazarım sen ol…

Al kurban et, ben bu yolda adağım,
Sayıklar; “Ah minel aşk”ı dudağım.
Biçilecek ise dalım, budağım
Eller dokunmasın hızarım sen ol…

Öyle bir yangına düştü ki Osman
Gönlünde alev var, gözünde duman.
Gün gelir ölürüm, öldüğüm zaman
Bağrında kalayım mezarım sen ol…
                                         18.2.2010
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Miniklere Teftiş Formu

Minik kalpleriniz kadar;
Sıcacıktı sınıfınız.
Dileğim değmesin nazar,
Sıcacıktı sınıfınız.

Bayıldım gülen yüzlere,
Duyduğum güzel sözlere.
Misafir oldum sizlere,
Sıcacıktı sınıfınız.

Matematikten, Türkçe’den
Güzel öğretmiş öğreten.
Şimdi bildiniz mi neden
Sıcacıktı sınıfınız?

Sizleri besleyen pınar,
Her gün böyle coşar, çağlar.
Erken gelmiş size bahar,
Sıcacıktı sınıfınız.

Yürekle doldu her yanım,
Sizinle şenlendi canım.
Bir anda kaynadı kanım,
Sıcacıktı sınıfınız.

Fırıncı küreği kadar,
Bir anne yüreği kadar.
İnanın gereği kadar,
Sıcacıktı sınıfınız.

Başarılar hepinize,
Girmişsiniz doğru ize.
Biri güneş olmuş size,
Sıcacıktı sınıfınız.

              Osman BULUT  23.05.2004  - Iğdır
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Muallim Bey

Madem atışmak istersin,
Çık meydana Muallim Bey…
Sesi gür şairim dersin,
Ak meydana Muallim Bey…

Sen yenersen bu  çırağı,
Toplarım tası tarağı.
İşte o vakit bayrağı
Dik meydana Muallim Bey…

Müfettişin daha çırak,
Korkuyu, kaygıyı bırak.
Maçı kazan; Balon, bayrak
Tak meydana Muallim Bey…

Çok şair var; atar- tutar
Sağda- solda  çalım satar.
Niceleri cirit atar
Bak meydana Muallim Bey…

Melikgazi, Kocasinan
Yahyalı, Develi, Bünyan
Varsa her ne kadar insan
Çek meydana Muallim Bey…

Yığ sofraya mezeleri,
Yenileri, tazeleri.
Dörtlükleri, dizeleri
Ek meydana Muallim Bey…

Çekinmeden aç çıkını,
Görelim nedir yekunu.
Meraklandırma yükünü,
Dök meydana Muallim Bey…

Bol şeker, az tuz yakışır
Latifeli söz yakışır.
Ne leke, ne toz yakışır
Pak meydana Muallim Bey…

Olmuşsun Muallim Ayhan
Nene gerek başka unvan?
Fazladır iki pehlivan
Tek meydana Muallim Bey…

Otuz sene gittim kursa
Yine kapılmadım hırsa.
Haydi kaç kurşunun varsa,
Sık meydana Muallim Bey…

Bizde olmaz kardeş, abi
Eline düşen rakibi
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Hiç acıma çivi gibi
Çak meydana Muallim Bey…

Gücün varsa  vur tırpanı,
Yanacaksa yansın canı.
Haydi Müfettiş Osman’ı
Yık meydana Muallim Bey…

                      Kayseri 17/05/2009
                         Osman BULUT
                        İlköğretim Müfettişi
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Muhsin Bey

Elbette biliyor her şeyi bu halk,
Eşiz bir şerefti Mamak’ta yatmak.
Ya Allah, Bismillah de ayağa kalk,
Yakışmaz yiğide toprakta yatmak.

Zulüm seni yakarken de üşüdün,
Duvarlara bakarken de üşüdün,
 Son sefere çıkarken de üşüdün,
Hiç nasip olmadı sıcakta yatmak.

Erken kayıp gitse bir yüce değer,
Birkaç gün yanarmış bizdeki ciğer.
Şimdi sen bizleri sorarsan eğer
İşimiz gücümüz çardakta yatmak.

Çoktu sevgin, saygın Akif’e karşı,
Ruhunuz birlikte dolaşır arşı.
Burda hayat bulmuş İstiklal Marşı,
Ne güzel bu kutsal ocakta yatmak.
                       Ankara Tacettin Dergahı

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Muhsin Yazıcıoğlu

Sonunda titretti bizi de bu gün,
“Üşüyorum” diyen sözün Muhsin Bey!
Milletin kederli, milletin üzgün
Çöktü bağrımıza hüzün Muhsin Bey!

“Dam”da geçirdiğin yıllar zulümdür,
Güneşinin kaybolduğu bölümdür.
Maraş dağlarında beyaz ölümdür,
Mamak’ta başlayan sızın Muhsin Bey!

Evvela Sivas’ın yiğidi oldun
Sonra yüz binlerin ümidi oldun.
Şimdi demokrasi şehidi oldun
Gurur duysun eşin, kızın Muhsin Bey!

Özü harcamadın kabuk uğruna,
Bağı çiğnemedin, koruk uğruna.
El, etek öpmedin koltuk uğruna,
Kar kadar temizdir mazin Muhsin Bey!

Katılmadın hiçbir  gizli plana,
Hizmet için atıldın bu alana.
Sarılmadın; iftiraya, yalana
Doğruluktu fikrin, tezin Muhsin Bey!

Kimi yüze varır  vakti  dolmazmış,
Kimi ayı, kimi yılı bulmazmış.
Nerde biteceği belli olmazmış,
Zannederdik ömür uzun  Muhsin Bey!

BİRLİKte  HAREKET ederse millet
Hem ADALET gelir, hem de SAADET.
Daim yaşayacak bu CUMHURİYET,
Arkada kalmasın gözün Muhsin Bey!

Dileriz kurumaz BİRLİK ağacı,
Değişmez çizgisi, yolu, amacı.
Vakitsiz ölümler olsa da acı,
Böyle imiş alın yazın Muhsin Bey!

Senelerce hizmet ettin devlete,
Muhalif olmadın asla  Millete.
Ama şimdi gidiyorken cennete,
Aldın mı milletten izin Muhsin Bey?
                          28/03/2009 KAYSERİ

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Demirelli

Bir şu fırın yaktı beni, bir de sen,
Aşkınızdan oluverdim kül gibi.
Susamla simit gibiyiz senle ben,
Sarmaş dolaş yaşıyoruz gül gibi.

Çemredik kolları hamur yoğurduk
Taptaze  gepgevrek hayaller kurduk.
Çarşamba, Bulancak dolaşıp durduk
Yirmi bir yıl geldi geçti yel gibi.

Yaşardık belki de hem aç hem susuz
Arkadaşsız, akrabasız, komşusuz.
Bu dünyada yaşanmazdı Tutku’suz.
Vallahi olurdu kuru çöl gibi.

Sen yoksan  çalışmaz; bu el bu  kafa
Zırdeliye  döner deli  Mustafa
Söyletme  o sözü günde  yüz defa
Sevdiğimi biliyorsun bal gibi.

Sizler için  fırındayım  fırında
Bir gün olsun çalışmadım serinde
Kaytarmak yok buradayım yarın da
Aksa da alnımdan terler  sel gibi.

Öl dersen ölürüm hem de anında
Sensiz bir kıymeti  yok bu canın da.
 Tutkum hariç inan senin yanında
Ana, baba, bacı, kardeş el gibi.

Yaşadık bir ömür sessiz ve sakin
Tanımadık; kavga, şiddet, nefret, kin
Allah var, ben senden memnunum lakin
Yoldun mu saçımı, başım kel gibi.

Allahın izniyle gelmez nazara,
Vazgeçmek yok koysalar da mezara.
Çarşamba’dan, Perşembe’ye, Pazar’a
Uzar gider bu  sevdamız yol gibi.

                                             SMSN
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Mustafam

Anlamadım, anlamadım Mustafa,
Niye neşelisin, niye gülersin?
Başımızdan eksik olmazken  cefa,
Dert etmezsin, sen her şeye gülersin.

Yüreğin efkarla hiç mi basılmaz?
Yüzünden tebessüm asla kesilmez.
Kaşların çatılmaz, yüzün asılmaz
Kahkahaya doya doya gülersin.

Şu felek canını sıkıvermez mi?
Tekerine çomak sokuvermez mi?
Bağrına acılar çöküvermez mi?
Desem  boş ver diye diye gülersin.

Herkes güler, gülünecek hallerde,
Film icabı, oynanılan rollerde.
Eşten dosttan uzak gurbet ellerde
Günlerini saya saya gülersin.

Bilirim ki doğru yoldan  çıkmazsın,
Ezilip büzülüp, boyun bükmezsin.
Makama mevkiye kafa  takmazsın
Ağaya gülersin, beye gülersin.

Uzun ayrılıklar az gelir sana.
Sıra sıra dağlar düz gelir sana.
Acılar, sancılar vız gelir sana.
Sen soğanı soya soya gülersin.

Uğraşmazsın malla, mülkle, parayla
Makamla, mevkiyle, köşkle, sarayla
Ötecisin işin olmaz burayla
Özlemini duya duya gülersin.
                             25.02.2002 Iğdır
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Mülakat Giderim

Bu dördüncü sınavım, mülakatım
İnşallah bunu da geçer giderim.
Geçmeye yetmezse gücüm takatim
Bir bardak soğuk su içer giderim.

Anamızdan doğmadık ya müfettiş,
Hakkın hazinesi  elbette geniş.
Aç açık bırakmaz; Olmazsa bu iş
Rabbim başka kapı açar giderim.

Çekerim şehirden eli ayağı,
Oralarda tüttürürüm ocağı.
Olmazsa  toplarım  tası tarağı,
Belki de köyüme kaçar giderim.

Gerçekleşir ise arzum muradım,
Değişir dördüncü defa ön adım.
Ankara’da yolunmazsa kanadım,
Samsun’a sevinçten uçar giderim.

Bu bizim mahalle, şu sizin sokak,
Demeden çalıştım; alnım yüzüm ak.
Osman der ki, şu dünyada muhakkak
Ne ekersem onu biçer giderim.
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Mülakat Gidiyor

Bu belki de girdiğim son mülakat,
Zira yaş elliyi geçip gidiyor.
Heyecan, endişe arttı üç beş kat
Tansiyon yukarı  uçup gidiyor.

Sağlık sıhhat kula en büyük ödül,
Sevince teşekkür, derde tahammül.
Vaktinde denizle kanmayan gönül
Bir bardak soğuk su içip gidiyor.

Önden gençlik gitti, peşinden sağlık
Meslek de giderse  neyler bu aşık.
Çoluk çocuk demeyin,  yoklar artık
Ekmeğini alan kaçıp gidiyor.

Çıkıyor ortaya yeni bir rüzgar
Kuru yaş demeden biçip gidiyor.

Ha müfettiş oluvermiş ha uzman,
Ne fark eder diyemiyor bu Osman.
Eşini de işini de bir insan,
Kılı kırk yararak seçip gidiyor.

O Rahmandır, O Rahimdir O Adil,
Amenna! Hiç bir kul sahipsiz değil,
Bu Osman Ali’ye Veli’ye değil.
Gönlünü Rabbine açıp  gidiyor.
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Mümkün mü

Ölüm bize yakın biz de ölüme
Ondan uzaklaşmak kaçmak ne mümkün.
Milyonlarca mevta “bak der halime”
Bu sesi duymadan geçmek ne  mümkün .

Hayat bir bilmece ömür masalmış
Dinleyen  o derin uykuya dalmış.
Kaç  yılın, kaç ayın, kaç günün kalmış
Hesaplamak, ölçüp biçmek ne  mümkün .

Ne süsün, ne esvabınla gidersin
Üç beş günlük hesabınla gidersin
Günahınla sevabınla gidersin
Dünyadan eli boş  göçmek ne  mümkün .
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Nakıs İnsan

Benzesen de bir adama,
Tipinde bir noksanlık var…
Çevren epey geniş ama,
Çapında bir noksanlık var…

Aklın tilki, huyun katır,
Tanımazsın gönül hatır.
Sade tekmeyle açılır,
Kapında bir noksanlık var…

Bir cevap ver şu soruya,
Kim ermiş sayende suya?
İnilmez hiçbir kuyuya,
İpinde bir noksanlık var…

Yürü demeden yürürsün,
Dur denir ayak sürürsün.
Hemen kızıp köpürürsün,
Küpünde bir noksanlık var…

Miadı doldurmuş kellen,
Artık idareli kullan.
Hedefe ulaşmaz güllen
Topunda bir noksanlık var…

Sevgiden, saygıdan uzak,
Şu berbat haline bir bak.
İyi  bir kazmasın ancak
Sapında bir noksanlık var…

Alınsa da o kart beyin
Değişmez bu inat huyun.
Nemrut’a uzanır soyun
Sopunda bir noksanlık var…
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Namı Duyulmaz

Kaygusuz  Abdallar, Yunuslar gibi
Şiirler yazanın namı duyulmaz! ..
Elvermez talihi, çıkmaz talibi
Çağdışı (!)  ozanın namı duyulmaz! ..

Bozamadım kafamdaki  on biri,
Oluverdim kafiyenin esiri.
Devamlı katledip serbest şiiri,
Kuralı bozanın namı duyulmaz! ..

Kaynağın hasından ilham alarak,
Durmaksızın hayallere dalarak.
En mükemmel kelimeyi bularak
Satıra dizenin namı duyulmaz.

Bahçesiyiz; muhabbetin, saygının,
Bohçasıyız milli olan duygunun..
Kuruntunun, kargaşanın, kaygının
Üstünü çizenin namı duyulmaz! ..

Sesi hoş  batıdan esen yellerin
Göğsü sızlar söze küsen tellerin,
Yürek haykırırken susan dillerin
Sırrını çözenin namı duyulmaz! ..

Hali zor mızraba küsen tellerin,
Hedefi dallardır esen yellerin.
Yürek haykırırken susan dillerin
Sırrını çözenin namı duyulmaz! ..

(Nemli gözler kurutulmaz mendille,
Uğraşıp kaynağı bulmalı ille.
Ölçülü sözlerle, tatlı bir  dille
Sorunlar çözenin namı duyulmaz! ..)

İlahi kanundur; doğan gün batar,
Gelecek bir devir bu devri yutar.
Serbest yarışanlar gündemi tutar,
Kurallı yüzenin namı duyulmaz..

Bilinmez hikmeti çağdaş “gizlerin”
Kapanmış kapısı “ela gözlerin”
“Hak-i paye” sürülen o yüzlerin
“Ateş-i suzanın” namı duyulmaz..

Noksandır tahtası bizim eşiğin,
Adı malum, en hakiki aşığın.
Gönülden gözlere çarpan ışığın
Şavkını sezenin  namı duyulmaz.

Asırlardır  kurumadı bu dere,
Gören mi var? Batı’dadır pencere.
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“Kuşlar uçup gitmez doğduğu yere”
Feylozof Rıza’nın namı duyulmaz…

Kaçmış mısralardan eski isimler?
Çizilmiyor ”selvi boylu” resimler.
Değişmiş havalar, eski mevsimler
Ki bad-ı  hazanın namı duyulmaz…

Ne gülün aşkıydı, ne de lalenin
Milletti sevdası İki Kale’nin.
Bir ömürlük Safahat’ın, Çile’nin
Batıyla nizanın namı duyulmaz…

Eliflerdi, Sunalardı  isimler?
Çizilmiyor ”selvi boylu” resimler.
Değişmiş havalar, solmuş mevsimler
Haşimsiz  hazanın namı duyulmaz…

Daldım; “Yeşil ördek gibi göllere”
Kapılmışım “Ümmü” gibi sellere.
Pir Sultan misali  “şirin dillere”
“Şekerler ezenin” namı duyulmaz.

Çıkmaz; Yeni Köroğlu’su Bolu’nun
“Saf çocuğu masum Anadolu’nun”
Tozu olup “uzun ince yolunun”
Veysel’le gezenin namı duyulmaz…

(Şan şöhret salgısı yaymıyor bünyem,
Reklama hiç gerek duymuyor bünyem.
Şehrin havasına uymuyor bünyem,
Hep kırda gezenin namı duyulmaz! ..)

Sevdim Hacı Bektaş kadar Ali’yi,
İzledim Nesimi gibi deliyi (!)
Eşref gibi sadrazamı, valiyi
Hicvedip üzenin namı duyulmaz…

Yüreğimi boşa sağdım diyerek,
Bu harmanı neden yığdım diyerek,
Yanlış bir zamanda doğdum diyerek,
Bahtına kızanın namı duyulmaz..

Helvamız karılır şekerle undan
Yağcı tanımayız, yağsızdır bundan.
Yeter Osman,  bu derenin suyundan
İçip de sızanın namı duyulmaz…
                                      Kayseri

Osman Bulut
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Nazar Değmesin

İğne vuran, sargı saran
Eline nazar değmesin…
Şu hasta halimi soran
Diline nazar değmesin…

Saçlarıma yağan karı,
Zahmet olmaz ise kürü.
Salınmadan dolaş, yürü,
Beline nazar değmesin…

Ömrün sonu kış, önü  yaz
Bunu düşünmemek olmaz.
Olmuşsun  ince belli saz
Teline nazar değmesin…

Aklın yücelerde senin,
Sulara insin yelkenin.
Kökten kurusun dikenin,
Gülüne nazar değmesin…

De hele yurdun neresi,
Nedir evinin adresi.
Yukarı akar deresi,
İline nazar değmesin…

Dünya hayatı bir oyun,
Kıymeti yok hiçbir şeyin.
Hep şen olsun; günün, ayın
Yılına nazar değmesin…

Bak geldi mübarek bayram,
Bu gün oruç tutmak haram.
Hastan oldum eyle ikram
Balına nazar değmesin…
                  16/02/2015
                    Ankara

Osman Bulut
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Ne Adamlar Gördüm

Yalan, dolan, fitne, fesat bahsinde,
Şeytandan bes beter  adamlar gördüm!
Ne iğrençlik dersen mevcut şahsında
Solcandan bes beter  adamlar gördüm!

Varlık nedenidir, dertler sorunlar
Uzak duran rahat eder, serinler.
Kokusundan cefa çeker burunlar
Soğandan  bes beter  adamlar gördüm!

Gerçekte değilmiş insan sanılan,
Keşke ben olsaydım burda yanılan.
İlkellikten yana ayı denilen
Hayvandan bes beter  adamlar gördüm!

Sokamamış insanlığı devreye,
Ermek istemiyor hiç bu evreye
Sabah akşam zehir saçar çevreye
Yılandan bes beter   adamlar gördüm!

11.09.2004 Iğdır

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne Ararsın Deli Gönül

Gelmiş ömrünün hazanı
Gül ararsın deli gönül…
Savurmak için harmanı
Yel ararsın deli gönül…

Nedir bu tükenmez istek?
Nereden bulursun destek?
Dağ taş gezip petek petek
Bal ararsın deli gönül…

Arzun belli ayan beyan
Emin ol ayıplar duyan.
Bülbül misali şakıyan
Dil ararsın deli gönül…

Söylesene neden, niçin
Hala kıpır kıpır için?
Yaş elli bir, çalmak için
Tel ararsın deli gönül…

Unutma nimettir sağlık
Sanırsın boğulmaz balık
Suları dört mevsim ılık
Göl ararsın deli gönül…

Sana göre hayat film
Çevirirsin elli bölüm.
Baş oyuncu sensin malum
Rol ararsın deli gönül…

Eğersin gördüğün dalı
Fark etmez olsa da çalı.
Yetmez dersin kilim, halı
Çul ararsın deli gönül…

Dolaşırsın mahsun, mahcup
Aslında meczupsun meczup.
Yazıverip üç beş mektup
Pul ararsın deli gönül…

Sevda yürek ister yürek
Ateşe sarılmak gerek.
Sen daima elde kürek
Kül ararsın deli gönül…

Osman Bulut
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Ne Diyeyim

Gönlümde elbette bir misafir var,
Yalana sığınıp yok mu diyeyim.
Örülmüş arada kırk yıllık duvar,
Bu saatten sonra yık mı diyeyim.

Uçar mı kanadı kırık bir serçe,
Onun için hayal artık; bağ, bahçe.
Bunca yıllık aşkı sayarak hiçe
Sen de aynısını çek mi diyeyim.

Ne masraflı   ne zararlı birisin
 Kırk senedir gönlümün esirisin.
O günden  davetli misafirisin
Bu gün kabalaşıp çık mı diyeyim

Osman Bulut
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Ne Fark Eder

Yoksa vahşi canavardan farkımız,
Ha Kürt olmuş ha Türk olmuş ırkımız.

Osman Bulut
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Ne Kaygımız Tükendi Ne Korkumuz

Türk’ü, Kürd’ü, Çerkez’iyle, Laz’ıyla
Türkiye’dir tek evimiz barkımız.
Davuluyla, zurnasıyla, sazıyla
Aynı değil mi Türkümüz, Şarkımız.

Köklerimiz, yaprağımız birdir ya
Vatanımız toprağımız birdir ya
Başkentimiz, Bayrağımız birdir ya
Ha şu olmuş, ha bu olmuş ırkımız.

Arınmaz yurdumuz  şiddetten kandan
Her gün şehit gelir Ağrı’dan, Van’dan.
Bilmem değerli mi bu kadar candan
Yüzde altmışımız, yüzde kırkımız.

Çektiğimiz bu dert bu çile nedir?
Dön dolaş yaşanan aynı sahnedir.
Öyle az buz değil tam kırk senedir
Ne kaygımız tükendi ne korkumuz.

Osman Bulut
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Neden Geldim Nasıl Geldim

“Çek git dedi şu Iğdır’dan kör şeytan
Mel’unun sözüne uyarak geldim…”
Desem yalan olur vallahi yalan..
Hayırlısı budur diyerek geldim…

Valim “gitme” diye haber gönderdi
Müdürüm her şeyi önüme serdi.
Yerlikaya Söğütlü’de yer verdi
Bunların hepsinden cayarak geldim…

Az değildi mülki erkanın vââdi
Müdürlüktü Sayın Bakan’ın vââdi.
Beş tepsi börekti Başkan’ın vââdi
Yavan kuru ekmek yiyerek geldim…

Takılmadım sloganlar ardına,
Kem söz söylemedim tek bir ferdine.
Kucak açtım; koyununa kurduna
Bir bahçe içinde yayarak geldim…

Kayısı bol sanır Iğdır’ı bilen
Üç beş bahçeciktir geride kalan.
Her sene Nahçivan elinden gelen
İthal kayısıyla doyarak geldim…

O diyarda kısmetim bu kadarmış
Daha fazla kalmak ömre zararmış.
Tebdil-i mekanda hayırlar varmış
Sonunda bu sözü duyarak geldim…

Haset, kibir uymaz hiçbir etiğe,
Onları öldürdüm basıp tetiğe.
Öz nefsimi yerleştirip kütüğe,
Kuru soğan gibi kıyarak geldim…

Bir beytine göre Ziya Paşa’nın
Çoğuna katkısı yokmuş ünvanın.
Koşmadım peşinde; şöhretin, şanın
Kulluk gömleğini giyerek geldim…

Delisiyim sözün, sazın delisi
Susturamaz  kaymakamı, valisi.
Şaka değil belki bir tır dolusu
İmzamı geride koyarak geldim…

Gerçekten  çok sertti bu yıl ki ferman,
Kimi şah seçildi,  kimisi  kurban.
Kızağa alındı yüzlerce insan
Ben de Kayseri’ye kayarak geldim.
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Böyledir biz memurların kaderi
Tekaüd olanlar görür zaferi.
Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri
Kilometreleri sayarak geldim…

Doğrudur; elimi, belimi tuttum
Söyleneni gün batmadan unuttum.
Osman der ki: “ben hepsinden hoşnuttum”
Başım dik, gönlümü eğerek geldim…
                              08.08.2007
                                  Kayseri   (İlk şiir)

Osman Bulut
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Nerede

Recep Tayyip sağcı, Ekmel bey sağcı
Demokrat solcuyum diyen nerede?
Onlar ana, onlar eş, onlar bacı
Erkekler meydanda, bayan nerede?

Ulusalcı  Ekmel Beye çok katı
“Rabıta”cı der de keser halatı.
Her kesimi saracaktı bu çatı
Bu yönde söylenen  beyan nerede?

Boşuna uğraşır Kemalle  Devlet
Alevi yurttaşım demiyor  “evet”
Hani Büyük Birlik, hani saadet
Ezher’li  İmama uyan nerede?

Bu kadar mı çaresizler, me’yuslar
Neden görünmezler, niye sus puslar.
Mangalda kül bırakmayan mebuslar
Kendini  Süpermen sayan nerede?

Dikkat eden azdır yola yordama
Bu siyaset raks ettirir adama.
Atılır eskinin pabucu dama
Yavaş Yavaş sola kayan nerede?

Perde gerisine saklanmak şık mı?
Gizli iş çevirmek doğru mu hak mı?
Bu işe soyunan bir “Kimse Yok mu”?
Hizmet gömleğini giyen nerede?

Her şeyin hesabı ödenir bir bir.
Gayet muhkem mahkemedir o kabir
Her deliğe sığan köstebek, muhbir
Onca  akrep, yılan, çıyan nerede?

Daha çoktur bu aşığın sorusu
Sonraki seçime kalsın gerisi.
O’nu ister memleketin  yarısı
 Sahi bilen, gören, duyan nerede?
                                       05/07/2014 SAMSUN

Osman Bulut
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Nicedir Onun

Rüzgar esende tozar mı?
Yolları nicedir O’nun! ....
Hala birine kızar  mı?
Dilleri nicedir O’nun! ....

Kan kaynadı, yürek coştu,
Akıl durdu, gönül koştu.
Beyazla arası hoştu
Alları nicedir O’nun! ....

Hangi hedefe   koşuyor?
Nerede, nasıl yaşıyor?
Sanırım kırkı  aşıyor
Yılları nicedir Onun! ....

Kimden ayrı, kimi özler
Kimin için ağlar sızlar.
Verdi mi oğullar kızlar?
Balları nicedir O’nun! ...

Ne şiir, ne söz, ne yazı
Edemedi onu razı.
Tek hava çalardı sazı
Telleri nicedir Onun! ....

Sakın deme nene  gerek
Anlat hele bana   tek tek
Dilerim bükmedi felek,
Belleri nicedir Onun! ....

Ben razıyım kaderime,
Çekilmişim siperime.
Sor öğren benim yerime
Halleri nicedir Onun! ....

Ah vah etmem; bak sana söz
Ne haldedir  o kaş o göz?
Var mı yok mu  bağrında köz?
Külleri nicedir Onun! ....

Sözlerime  kırılır mı?
Selam salsam, darılır mı?
Dalgalansa durulur mu?
Gölleri nicedir O’nun! ...

Ferhat misali yorgundum,
Yine halimden memnundum.
Uğruna Dertli, Mecnundum
Çölleri nicedir O’nun! ...

Ok savrulur cana doğru,
Gideriz Rahman’a doğru
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Er geç düşer  yana doğru
Kolları nicedir Onun! ....

Suçsuzum demesin bana,
Kıyan O’dur şu Osman’a
Açılır mı Yaradan’a
Elleri nicedir O’nun! ....
  13.08.2007 Çarşamba Samsun

Osman Bulut
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Noksanlık Var

Benzesen de bir adama,
Tipinde bir noksanlık var…
Çevren epey geniş ama,
Çapında bir noksanlık var…

Aklın tilki huyun katır,
Tanımazsın gönül hatır.
Sade tekmeyle açılır,
Kapında bir noksanlık var…

Bir cevap ver şu soruya,
Kim ermiş sayende suya?
İnilmez hiçbir kuyuya,
İpinde bir noksanlık var…

Marşa basmadan yürürsün,
Basınca ayak sürürsün.
Çabuk kızıp köpürürsün,
Küpünde bir noksanlık var…

Miadı doldurmuş kellen,
Artık idareli kullan.
Hedefe ulaşmaz güllen
Topunda bir noksanlık var…

Sevgiden saygıdan uzak,
Şu berbat haline bir bak.
İyi  bir kazmasın ancak
Sapında bir noksanlık var…

Alınsa da o kart beyin
Değişmez bu inat huyun.
Nemrut’a uzanır soyun
Sopunda bir noksanlık var…

Osman Bulut
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O  Kız

Sevda ateşiyle yanan bağrımı,
Söndürse söndürse O kız söndürür.
Sabah akşam devam eden  ağrımı
Dindirse dindirse O kız dindirir.

Kolay kolay çekilmek yok kenara
Dünyam hazır bir ikinci bahara.
Beni aşk atına bu yaştan sonra
Bindirse bindirse O kız bindirir.

Aşk bir oyun; Ne tuzaktır ne hile
Ben ona yenildim hem bile bile,
Eda ile, cilve ile, naz ile
Bu kulu kandırsa O kız kandırır.

Yokluğunda zaman zaman ağlarım,
Yanıma gelince hemen ağlarım,
Erkekler ağlamaz demen ağlarım
Bir mendil gönderse O kız gönderir.

Taşlar atılmasın hiç sağdan soldan.
Kuş değilim hemen düşeyim daldan
Yüz yılda yürürüm, beni bu yoldan
Geriye döndürse O kız döndürür.

Gönül aşk meyinden tek damla içti,
Göz akı karadan hayli güç seçti.
Ateşim bir anda kırkları geçti
Normale  indirse O kız indirir.

Gönlümü fethetti Odur kahraman
Başrol ona ait, bense figüran.
Filmimiz sürecek döndükçe devran
Kes deyip dondursa O kız dondurur.

Bir gönlü kırmanın vebali büyük
Affedilmez ne yapsan bu kötülük.
Dudağıma masum birkaç öpücük
Kondursa kondursa O kız kondurur.

Osman Bulut
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O Geliyor

Uğurlasın Bağdat’tan Genç Osmanlar;
Şehitlerin Bey’i  Mehmet Geliyor..
Karşılasın Ulubatlı Hasanlar;
Türk’ün Gözbebeği Mehmet Geliyor..

Söze Sığmaz; Cesareti  Mertliği
Hasmına Sor Hasmına Mehmetçiği.
Burcu Burcu Kokan; Yayla Kekiği
Bozkırın Çiçeği Mehmet Geliyor..

Emir Bu Kez Haktan;  Yiğit Kartala,
İstikamet Şimdi Cennet-İ Ala.
Bu Makam Sunulmaz Şaha Krala,
Kazandı Rütbeyi Mehmet Geliyor..

İkbal;  Mahşer Günü Aziz Kanını
Resule Sunacak, Duymuş Şanını.
Yaratana Sattı Tatlı  Canını
Buydu Tek İsteği Mehmet Geliyor..

Hangi Millet Sahip Böyle Nimete,
Vatan Denilince Koşar Hizmete.
Nöbeti Devralan Diğer Mehmete,
Bıraktı Tüfeği Mehmet Geliyor..

                                          Osman BULUT

Osman Bulut
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Oğlum

Durduk yerde kaybolmasın huzurun,
Kimsenin işine karışma oğlum!
Dağ olur ufacık özrün, kusurun
Hoyrat insanlarla yarışma oğlum!

Hayat yolu bitmez budalalarla,
Yan yana yürüme o belalarla,
Aklıyla övünen ukalalarla
Bitir alakayı görüşme oğlum!

Bozuktur hamuru, fenadır özü,
Yenilip yutulmaz kabadır sözü.
Nere vurduğunu hiç görmez gözü
Beyinsiz kişiyle vuruşma oğlum!

Hislerinle yola çıkarsan eğer,
Zarar eden sen olursun çok sefer.
Üç kağıtçı insanlarla beraber
Ufacık bir işe girişme oğlum!
15.09.2004 Iğdır

Osman Bulut
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Oğlum 2

Koca lafı yapıştırır  bağrına,
Karışma kimsenin işine oğlum.
Kırk yanlışla cevap verir doğruna,
Gel çeneni yorma boşuna oğlum.

Göz hassastır  hiç batmasın hatalar,
Çıkartamaz benim diyen ustalar.
Karışma, konuşma demiş atalar
Çıkma görevinin dışına oğlum.

Hayat tatlı geçsin dersen bir süre
Ne maydanoz ol her şeye ne tere.
Bırak yesin içsin zevkine göre
Yağ olma yavanın aşına oğlum.

Sevaptır yardımcı olmak bir ferde,
Sevaptır da yardım isteyen nerde?
Bencilliğin hüküm sürdüğü yerde
Yer yok hayaline, düşüne oğlum.

Baba evladını alarak ti’ye
Bazen  işte böyle eder terbiye.
Babam divane mi, deli mi diye
Çatma o simsiyah kaşını oğlum.

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Oğul 2

Defterde kitapta yok bir numara
Telefonunun  kıymetini  bil  Oğul.
Fırlatıver çantayı bir kenara
Geç kalma tableti ele  al Oğul.

“Oku” demek hakarettir bir gence
O herkese   meydan okur sadece
Öykü, roman, şiir hepsi  düzmece
Bir iki  espri  patlat gül Oğul.

Elin gâvurunda  şoför koltuğu
Ay bitti  başladı Mars  yolculuğu.
Kitapla yorulmaz  bir  Türk  Çocuğu
Uyu mavi  rüyalara dal Oğul.

Boş ver  Fuzuli’yi, Orhan Veli’yi
Şeytan sevmez ders çalışan  deliyi.
Diploman hazırdır topla elliyi
Fazlasını kaldır yere çal Oğul.

Ders çalışan kafa şişer  tez  patlar
Genç dediğin her gün bir şeyi kutlar
Düşük olabilir aldığın notlar
Ne kederlen, ne sararıp sol Oğul.

Tembellik değildir;  otuz  kırk alman
Ağustos böceği gibi saz çalman
Normaldir bir kaç kez sınıfta kalman
Gün gelir  geçersin  vakit  bol Oğul.

Tarih;  abuk sabuk olaylar demek
Neye yarar  onları  eşelemek.
İnsan bu gününe vermeli  emek
Geçmişi kafandan yok et,  sil Oğul.

Edebiyat;  süslü laf salatası
Olmaz olsun paragrafı, kıtası
Sanki tek derdiniz müzik notası
Saçma bir şey; Do, re, mi, fa, sol Oğul

Matematik;  baştan sona rakamdır,
10’a  kadar öğren işler  tamamdır.
Türkçen varken bir başkası haramdır
Nene lazım bir yabancı dil Oğul.

Valilik yorucu, müdürlük zor iş
Doktorluk toplumda etmez beş kuruş
Zaman kaybı yüksek okula  giriş
Şu  liseyi bitir, orda kal Oğul.

Harca gitsin tam on iki yılını
İstediğin şekilde çiz  yolunu.
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Anlamıyor talebenin halini
Öğretmenler  hepinize  kıl Oğul.

Peygamberin söylediği sözlere
Bir yol kulak  verin derim sizlere
“Oku” diyor kitabımız bizlere
Cahil kalır okumayan kul Oğul.

İnsan düşünmese, kafa yormasa
Bir şey öğrenemez sual sorrmasa
Arı çiçek çiçek gezip durmasa
Biraz zor yapılır tatlı bal Oğul.

Gezip dolaştığın mekan hayli dar
Hayatında gürültü, patırtı var.
Telefonla ahbap  olduğun kadar
Üç beş kitapla da ahbap ol Oğul.

Sarıl gençliğine, güven zekana
Layık ol şu tabelana, markana
Ataların  sarılmasın yakana
Ruhlarına  bir Fatiha sal Oğul.
                                  Osman BULUT
                                         MUŞ
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Olacak O Kadar

Bu gün tahtın, tacın sahibi olan,
Yârin iki taşa razı olacak.
Halkın karşısında kurt gibi olan,
Hakkın huzurunda kuzu olacak.

Bir gün bedeninden çıkacak canın,
Kalmayacak artık hiçbir unvanın.
Az ya da çok  yaşayan her insanın,
Dünyada eseri, izi olacak.

Makamlar geçici;  dolunca vade
Sahibine edilecek iade.
Verilmiş yetkiden, güçten ziyade
Kulun kendine has kozu olacak.

Makam, mevki,  mal mülk, bilhassa para,
Bazen  sahibini eder maskara.
İnsanın cıs cıbıl kaldıktan sonra
Dostuna bakacak yüzü olacak.

Ne  münkün Cennete konmak beleşten,
Galip gelmen şart nefisle güreşten
Kolay mıdır kurtulmak o  ateşten
Kul ki  her tarakta bezi olacak.

Mazlum başlar ise aha,  feryada
Zalim boğulur kan dolu deryada.
Dün de vardı bu gün de var dünyada
Zalim bir avcıya tazı olacak.

Her kim haksızlığa imzayı basar,
Kendinde görülür en büyük hasar.
Haksızlık olunca  sanmayın susar
Osman’ın da bir çift sözü olacak.
                                         Osman BULUT
                                     8/10/2017  5M5N
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Olmadı

Simsiyah gözlerin bende
Kalsın isterdim olmadı…
Gönül huzuru gölgende
Bulsun isterdim olmadı…

Ben bahçıvan sen bir çiçek
Etrafında döndüm köçek.
Kurduğum hayaller gerçek
Olsun isterdim olmadı…

Yığdın yüreğime közler
İşlemedi sana sözler.
Sayende ağlıyor gözler
Gülsün isterdim olmadı…

Vurdun yaraladın hayret
Hala sever bu ne cüret.
Olandan bitenden ibret
Alsın isterdim olmadı…

Osman Bulut
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Olmadım

Cesurum çok şükür, hiçbir olayda
Ödlek davranmadım, korkak olmadım.
Dayı tiplileri almadım kayda
Kimseye amele, uşak olmadım.

İmrenmedim zenginlerin puluna,
Bağdaş kurdum gariplerin çuluna.
Tevazu gösterdim Hak’kın kuluna
Asla seviyesiz, alçak olmadım.

Gönül doğru güzergahı tez buldu,
Arsız  ayrıkları kökünden yoldu.
Tutuşturmak isteyenler çok oldu,
Katilin eline bıçak olmadım.

Rabbime kul olmak için didindim,
Her türlü makamdan mevkiden indim.
Sevgiyi, saygıyı merkez edindim
Kin ile nefrete odak olmadım.

Bahşiş, bağış ulufe istemedim.
Hakkım olmayanı alıp yemedim.
Hiç kimseye “bana da ver” demedim,
Ezilip, büzülüp ufak olmadım.

Bir kez şunu iyi bilsin sapıklar,
Adam boğmaz ağızdaki köpükler.
Çok geldi üstüme ipi kopuklar
Tabanı yağlayıp kaypak olmadım.

Yetmedi mi daha neler söyleyim?
Huyum böyle, düşüncem bu neyleyim.
Bu can tende bulundukça böyleyim
Şükür yaşıyorum toprak olmadım.
                                          16.05.2004
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Olmaz Mı

Başlayınca sevdamızın düğünü,
Yıldızları çağıralım olmaz mı? ..
Sevdanın o tılsımlı sözcüğünü,
Her tarafa bağıralım olmaz mı? ..

Sabredelim ateş alsın harını,
Muhabbete doysun ömrün yarını.
Madem kader kısmet yakmış fırını,
Şu  hamuru yoğuralım olmaz mı? ..
                             2  Temmuz 2005 Çarşamba
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Olmuyor

Esen yelden uçan kuştan nem kapıp,
Selamı sabahı kesmen olmuyor.
Bir habbe hatayı mesele yapıp,
Deli boran gibi esmen olmuyor.

Korkutmakla gönlümün hevesini
Kesemezsin yorma gel nefesini.
A be zalim vicdanının sesini,
Her gün biraz daha kısman olmuyor.

Geçmez sanma geçer gençlik  çağları
Kopar bir gün ayağının bağları,
Yaratmışsın gibi alçak dağları,
Kendini bu kadar kasman olmuyor.

Yazsan bir reçete kalemin yok mu?
İşin iğne hapın,  kremin yok mu.
Yakmayan ilacın merhemin yok mu?
Yarama tuz biber basman olmuyor.

Alimlerin soruver bir kaçına
İdam verilir mi sevmek suçuna
Akıbetim bağlı siyah saçına
Ulu orta yerde asman olmuyor

Eylese  de eş dost merak künyeni
Bende yaşatayım bırak künyeni
Çağırırdım da anarak künyeni
Kınıyor el alem ismen olmuyor.

Anladık oldu başına taç biri
Sen de anla avlanması güç biri
Hayalinin, düşlerinin hiç biri
Olmuyor hey deli Osman olmuyor
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On Dört Şubat

Ne bir ay, ne bir gün ne de bir saat
Benim  için her gün bir 14 Şubat.
Seninle anlamlı bu güzel hayat
Sensiz tatsız tuzsuz, berbat mı berbat.

Yokluğunda zaman yerinde sayar
Saatler takvimler dinlemez ayar.
Şu dünya dönmekten vazgeçer, cayar
Kalmaz günler arasında irtibat.

Sadece seninle doludur   yürek
Başkasına yer mi koydun mübarek
Seni sende senle yaşamam gerek
Gerisi boş, gerisi teferruat.
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Öcüdür Ölüm

Anayı, babayı çoluk çocuğu
Korkutan en büyük öcüdür ölüm.
Açılmadan soldurur tomurcuğu,
Kara kıştan daha fecidir ölüm.

Koparırsan  tatlı canı bedenden
Elbet kaçar genci yaşlısı senden.
Tanışmak istemez kimse erkenden
Ne sevimli ne de cicidir ölüm.
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Öğretenler Sağolsun (Çocuk Şiiri)

Seviye mükemmel, notlar pekiyi,
Birinci sınıflar işi öğrenmiş.
Bilmezlerken daha; biri, ikiyi,
Şimdi üçü, dördü, beşi öğrenmiş.

Sökmüş okumayı;  erkekler kızlar,
Kitap dayanmamış artınca hızlar.
Üç gün önce “mama” diyen ağızlar,
Bak bu gün ekmeği, aşı öğrenmiş.

Döküldükçe dudaklardan hoş sözler,
Devamlı artmakta şaşıran yüzler.
Bir bakışla farkı fark eden gözler,
Benzeri öğrenmiş, eşi öğrenmiş.

Masallarla öğrenmişler bilgiyi,
Paylaşmayı, kardeşliği, sevgiyi.
Hileler uzmanı; kurnaz tilkiyi,
Karga denen aptal kuşu öğrenmiş.

Hepsi  bülbül gibi şakır da  şakır,
Defterine harf harf cümleler dokur.
Eline ne versen çabucak okur,
Zannetme sadece fişi öğrenmiş.

Söylediğim ne masaldır, ne filim.
Bu  çocuklar yarin alimdir alim
İstersen sor;  vücudumuz kaç bölüm
Kolları, gövdeyi, başı öğrenmiş.

İlk günler dereydi, bir küçük  ırmak,
Şimdi mümkün müdür önünde durmak!
Dans ediyor klavyede on parmak
Bir anda onlarca tuşu öğrenmiş.

Her şey bu yaramaz  şirinler için,
Hayırlı  evlatlar, torunlar için.
Minik kalpler mutlu yarınlar için,
Şimdiden hayali, düşü öğrenmiş.

Teneffüste  sağa, sola koşanlar,
Yasakları, engelleri aşanlar.
Bahçeye dağılan minik tavşanlar,
Atlama, zıplama, koşu öğrenmiş.

Kopan fırtınayı, esen rüzgarı
Gökyüzünde bulut olan buharı,
Sarıdan yeşile dönen baharı,
Beyaza bürünen kışı öğrenmiş.

Okuyarak nice güzel şiiri,
Görmeden tanımış;  köyü, şehiri.
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Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i
Hakkari’yi, Van’ı, Muş’u öğrenmiş.

Büyüğünü, küçüğünü sayanlar
Öğretmenin tembihine uyanlar.
Nezaket sembolü beyler, bayanlar
İyiyi, güzeli, hoşu öğrenmiş.

Elbet bu konuda reklam şart değil,
Tanınmamak sorun değil, dert değil,
Yalnız Melikgazi, Esenyurt değil,
Kayseri Habibe Taş’ı öğrenmiş.

Dünya kavga, dünya bir suç dünyası,
Bu dünyaya benzemez hiç dünyası.
Hazineymiş çocuğun iç dünyası,
Osman Bulut yalnız dışı öğrenmiş…
                           Osman BULUT
                          İlköğretim Müfettişi

Osman Bulut
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Öğretmen (Ellerinden Öğretmenin)

Ballar akar; tatlı tatlı
Dillerinden öğretmenin!
Yaya giden; gelir atlı
Yollarından öğretmenin!

Onda bağışlanır her suç,
Onda bina olur kerpiç,
Güç ve derman kesilmez hiç
Kollarından öğretmenin.

Eda, Seda, Yağmur, Öznur
Engin, Kadir, Harun, Uğur
Rengarenk bir bahçe olur
Güllerinden öğretmenin!

Ne yorulur, ne de bıkar
Irmak olur, gönle akar,
Bir ölümsüz beste çıkar
Tellerinden öğretmenin!

Hep bu sevda  için yaşar,
Çiçekten çiçeğe koşar.
Petek dolar, kovan taşar
Ballarından öğretmenin!

Resimler yapan  elleri,
Şiir okuyan dilleri,
Ayırmayın o gülleri,
Yıllarından öğretmenin

Beklemeden düğün, bayram
Göndermeli ona selam.
Öpmeliyiz sabah akşam
Ellerinden öğretmenin!
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öğretmen (Gönüllere Sevgi Şehri)

Gönüllere sevgi şehri;
 Kuran sensin öğretmenim.
 Her türlü mikrobu, zehri,
 Kıran sensin öğretmenim.

  Her çocuğu bir gül sayıp,
  Gönlünü yoluna yayıp,
 Ta yürekten kucaklayıp,
 Saran sensin öğretmenim.

İbadetin altı vakit,
Buna aylar günler şahit,
Cahilin ağzına kilit,
Vuran sensin öğretmenim.

Tartmadan demezsin sözü,
Külden temizlersin közü.
Kabukta gizlenen özü,
Gören sensin öğretmenim.

Bilmez misin son peygamber:
“Hayırlınız  öğreten “ der,
Her yerden, her şeyden haber,
Veren sensin öğretmenim.

Öğrenciye rehbersin hem.
Diyemezsin ilgilenmem.
Yaralara güçlü merhem,
Süren sensin öğretmenim.

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öğretmen (Huzur İkliminde Yaşatır Seni)

Huzur ikliminde yaşatır  seni,
Kutsaldır yaptığın iş öğretmenim!
Bilginle aydınlat donat çevreni,
Oluver topluma baş öğretmenim!

 Ellerinde büyür; kaymakam, vali
“Kırk yıl kölen olur”  Hazreti Ali.
Sayende düzelir dünyanın hali
Sensiz işlerimiz yaş öğretmenim!

Değerlendir günü, haftayı, ayı
Her gün biraz daha yükselt çıtayı.
Biliyorum daha içmedin çayı,
Zil çaldı sınıfa koş öğretmenim!

En güzel sözleri sana saklıyor,
Alıp seni yüreğine ekliyor.
Vereceğin bilgileri bekliyor,
Küçücük zihinler boş öğretmenim!

Kapılma telaşa, korkmasın gözün,
Muhakkak tutulur, tatlıysa sözün.
Onlara kızarken değil, dost yüzün
Gülümserken daha hoş öğretmenim!

Yudum yudum bilgi içmek isteyen,
Derslerde  en öne geçmek isteyen,
Alıp can suyunu açmak isteyen,
Gülleri gördükçe coş öğretmenim!

Aranızda eksilmesin muhabbet,
Sıkı sar; dağılıp  kopmasın demet.
Nadide çiçekler sana emanet
Değmesin en ufak taş öğretmenim!

Her işin usûlü, bir yöntemi var,
Rast gele olursa, sağlamaz yarar.
Güllerin açarsa; dört mevsim bahar,
Açmazlarsa olur kış öğretmenim!

Hazırla kendini bu bir yarıştır
Takımını al, zirveye eriştir.
Deryaya açılmak için giriştir,
Yazıp okuttuğun fiş öğretmenim!

Kendine güvenip atla  mindere,
Tüm gücünle çalış, ulaş zafere.
Cehalet denilen hasmını yere,
Seriver de olsun tuş öğretmenim!

Her konuda eğit öğrencileri,
Sevgiden, saygıdan olsun haberi.
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Milletin gözünde yoksa değeri,
Alsa neye yarar beş öğretmenim!

Gurura, kibire, hırsa, hiddete
Yalana, riyaya, kine, nefrete
Kavgaya, teröre, kana, şiddete
Kocaman bir mezar deş öğretmenim!

Doğuda da açar rengarenk güller,
Ora da uzansın o müşfik eller.
Hasretle yolunu gözler bu iller
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş öğretmenim.
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Öğretmen (Koru)

Eline verilen körpe fidanı;
Deli dolu esen yellerden koru! ...
Naziktir bedeni, tatlıdır canı,
Hoyratça uzanan ellerden koru! ...

Buram buram Yunus koksun Türkçesi;
Bizden olsun her harfi, her hecesi.
Öyle gür ki dilimizin  bahçesi,
Gerekmez  yabancı güllerden koru! ...

Her dem onun için örnek birisin,
Çağdaş kılavuzu, yaşlı pîrisin.
Bastığı yerleri görüp yürüsün
Boz bulanık akan sellerden koru!

O çiçekler, senden hep sevgi ister,
Sevmezsen ne öğüt ne bilgi ister.
Her dönemi ayrı bir ilgi ister,
İlle o sorunlu yıllardan koru! ...

Ne ona ne buna bakıp özensin,
Hedefine aracısız uzansın.
Sapasağlam bir kişilik kazansın;
Taklitten, yapmacık rollerden koru! ...

Sade kuru bilgi sunar kitaplar,
Sende onun aradığı cevaplar.
Yanıltmasın gözlerini seraplar,
O uçsuz bucaksız çöllerden koru! ...

Serilmiş önüne çıkmaz sokaklar,
Ufacık yaşına bakmaz sokaklar.
Önünde bir ışık yakmaz sokaklar,
Dönüşü olmayan yollardan koru! ...

Aklını merkeze alıp düşünsün,
Değişmez gerçeği bulup  düşünsün,
İlmin deryasına dalıp düşünsün;
Kurtar safsatadan,   fallardan koru! ...
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Öğretmen (Sebep Sensin)

Eline verilen körpe fidanlar,
Kuruyorsa sebep sensin elbette.
Hastaların gidip başka Lokmanlar,
Arıyorsa sebep sensin elbette.

Sevgi ile yaklaşmazsan sen ona,
Emeklerin dönüverir balona.
Sabrın günden güne artmayıp sona,
Eriyorsa sebep sensin elbette.

Bu kutsal meslektir en güzel sanat,
Hata payın yoktur, dikkat et dikkat!
Çalışsın diyerek kurduğun saat,
Duruyorsa sebep sensin elbette.

Gayretle geçilir beklenen final,
Sen yeter ki o mayayı iyi çal.
Saldığın arılar; petek petek bal,
Örüyorsa sebep sensin elbette.

Senle başlar senle biter oyunlar,
Sen olmazsan kesilir tüm yayınlar.
Her tarafı pırıl pırıl beyinler,
Sarıyorsa sebep sensin elbette.

Seninle yayılır güzel dilekler,
Ortalıktan kalkar toplar tüfekler.
Dört tarafı renk renk güller, çiçekler,
Bürüyorsa sebep sensin elbette.
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Öğretmenim

Cehalet derdine derman
Yalnız sende öğretmenim...
Görüyorum ki her  zaman
Aklın Fende öğretmenim...

Çalışana yağar tebrik,
Tebrikle edilir teşvik.
Güç, enerji olmaz eksik
Doğan günde öğretmenim...

Anlatırsın hareketi,
Hızı artıran kuvveti.
Görüp sendeki gayreti
Şaştım ben de öğretmenim...

Mütevazi olmak güzel,
Övünmene bu mu engel?
Sen kendine  bir not ver gel
Geri dön de öğretmenim…

Bilgiyle yetenek sende
Gayet ilerisin Fen'de
'İyiyim galiba ben' de
Ne var bunda öğretmenim...

 “Mum” demişiz öğretmene,
Erir her saat, her sene.
Işık gönder talebene,
Kendin yan da öğretmenim…

Beynini sık sık bileyen,
İlme kavuşur dileyen.
Kendisini yenileyen,
Kalmaz dünde öğretmenim...

Şimdiki çocuklar yaman,
Öğretmen olmalı uzman.
Azimli olan  her zaman,
Gider önde öğretmenim...

Gül'le, Demet'le anılır
Can'la, Ahmet'le anılır
Adın  hürmetle anılır
Dört bir yanda öğretmenim...
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Öğretmenim Fen

Cehalet derdine derman
Yalnız sende öğretmenim...
Görüyorum ki her  zaman
Aklın Fende öğretmenim...

Çalışana yağar tebrik,
Tebrikle edilir teşvik.
Güç, enerji olmaz eksik
Doğan günde öğretmenim...

Anlatırsın hareketi,
Hızı artıran kuvveti.
Görüp sendeki gayreti
Şaştım ben de öğretmenim...

Mütevazi olmak güzel,
Övünmene bu mu engel?
Sen kendine  bir not ver gel
Geri dön de öğretmenim…

Bilgiyle yetenek sende
Gayet ilerisin Fende
İyiyim galiba ben de
Ne var bunda öğretmenim...

 “Mum” demişiz öğretmene,
Erir her saat, her sene.
Işık gönder talebene,
Kendin yan da öğretmenim…

Beynini sık sık bileyen,
İlme kavuşur dileyen.
Kendisini yenileyen,
Kalmaz dünde öğretmenim...

Şimdiki çocuklar yaman,
Öğretmen olmalı uzman.
Azimli olan  her zaman,
Gider önde öğretmenim...

Gülle, Demetle anılır
Canla, Ahmetle anılır
Adın  hürmetle anılır
Dört bir yanda öğretmenim...
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Öldürür Beni

Zahmet edip başka silah arama,
Simsiyah gözlerin öldürür beni.
İnan ki tuz biber olur yarama,
Kahırlı sözlerin öldürür beni.

Bitip tükenmeyen cephane sende,
Tanınacak hal kaldı mı bak bende?
Hiçbir tabiri yok bilimde, fende
En ufak izlerin öldürür beni.

Sevda vuruvermiş zihnime zincir
Alamadım gitti etkili tedbir.
Hala anlamadım maksadın nedir?
Başıboş  nazların öldürür beni.
               19.08.2004 Iğdır
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Ölüm (Yolların Sonu)

Yaşasan da;  yetmiş, seksen, doksan, yüz
Yılların son ucu ölümdür ölüm…
Uzun-kısa, iniş-yokuş, eğri, düz
Yolların son ucu ölümdür ölüm…

Her hayat bir ağaç, kainat orman
Can yere düşecek gelince ferman.
İstediğin kadar yükseğe tırman,
Dalların son ucu ölümdür ölüm…

Çocuk, genç, ihtiyar, hem bay hem bayan
Şerbeti içecek rızkını yiyen.
Acı- tatlı, doğru- yanlış söz diyen,
Dillerin sonucu ölümdür ölüm…
                                 06/11/2009 Kayseri
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Ölüm Der İken

Biz de toprak  olacağız   sonunda,
Üstümüzde ya gül açar ya diken.
Belki rızık   kesilecek anında
“Bana bir yemek ver, su ver”  der iken.

Son bulur oyuncu olduğun dizi
Azrail’e karşı kırarsın dizi.
Karşında birikir insan denizi
Başka bir aleme açarsın yelken.

Aramız hoş; baharla  da güzle de,
Yetinmek yok, doksanla da yüzle de.
Gözümüz her zaman daha fazlada
Görüşümüz aynı “her ölüm erken.”

Toprakta sultanlar, çobanlar  birdir,
Kimseye ikramı olmaz,  fakirdir.
İki metrekarelik bir kabirdir,
Dünyada adına kayıtlı  mesken.
                                   14.11.2015
               OSMAN BULUT/5M5N
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Ölüm Gidiyor İşte

Yaratan’ın kesin emri
Gelenler gidiyor işte…
Şu fani dünyada ömrü,
Dolanlar gidiyor işte…

Gelince Makam’dan davet,
Mümkün müdür hiç mazeret.
Ahiret şehrine bilet,
Alanlar gidiyor işte…

Yumuşak kalplidir toprak
Gelenlere açar kucak.
“Vel-ba’su ba’del Mevti” hak
Bilenler gidiyor işte…

Ne ise kulun nasibi,
Bahşeder Mülkün Sahibi.
“Hazan değmiş bir gül gibi”
Solanlar gidiyor işte…

Hayat dediğin bir köpük
Söner üfleyince körük.
Yaşı  orta- büyük- küçük
Olanlar gidiyor işte…

Bundan acı, bundan elîm
Başka vak’a yoktur ma’lum.
Yürekleri dilim dilim
Bölenler gidiyor işte…

Günleri aya eklerken,
Zamanım dolmamış derken.
Kalanlar sıra beklerken
Ölenler gidiyor işte…

Osman hazırla çantayı,
Sabırla bekle postayı.
Dersi işleyip tahtayı,
Silenler gidiyor işte…
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Ölüm Var

Ölüm var dikkat et, az çok ötede
Ben de varım, sen de varsın listede
Ölüme ne kadar inanıyorsak
İnandık “vel ba’sü badel mevt”e  de
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Ölüm Var Ölüm

Uçup gidiyorken her gün nice can
Yok denir mi,  bal gibi de var ölüm
İstese de istemese de insan
Başlayacak er geç  ikinci bölüm.

Ana baba  dünyayı  terk ederken
Buluşuruz  bir gün mahşerde derken
Sevdikleri  birer  birer  giderken
Ölümsüzlük kula işkence, zulüm.
 22.12.2014
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Ömür

Ömrümüzün çoğu;  yanılgı, yanlış
Doğrular geriye kalan küsürat.
Rüyalar ekstra eklenen bağış
Açarsan gözünü   alırsın   murat.

Unutmamak lazım özel günleri,
Koskoca  bir ömre bedel günleri
Az- çok deme kutla  güzel günleri
Acıları  arşivine kaldır at.

Bir yerde kayıtlı kulun bilgisi,
Bulunmadı bu güne dek silgisi.
Ortada dururken kader çizgisi
Ne  feryat iş görür ne  tezahürat.

Bunca sene elde ettiğin ürün
Saçılır  önüne saçılır bir gün.
Davası olacak yaşanan ömrün
Netice ya mahkumiyet ya berat.
         25/10/2014    ÇARŞAMBA
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Para Diye Diye

Şu dünyada aç göz insan,
Yaşar para diye diye!
Oluverir bir küheylan,
Koşar para diye diye!

Sarılır namert ellere,
Adı yayılır dillere.
Daha perişan hallere
Düşer para diye diye!

Çalıp çırpar sağdan soldan,
Her şey bekle böyle kuldan.
Akibeti doğru yoldan
Şaşar para diye diye!

Kimine candır, canandır.
Kimine şahtır, sultandır.
Kimine dindir, imandır
Coşar para diye diye!

Cebe atar koca dağı
Pireden çıkarır yağı.
Hırsından  taşı toprağı
Eşer para diye diye!

Taklalar atar, devrilir,
Seksen yerinden kıvrılır,
Yanar, tutuşur, kavrulur
Pişer para diye diye!
          30.04.2004 Iğdır
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Rabbim

Haksız yere binlerce cana kıyan
Bu sene de kana doymadı Rabbim.
Kendini  Müslüman yerine koyan,
Başkasını öyle saymadı Rabbim.

Okumaz anlamaz yüce Fermanı
Haberi yok çekip gitmiş imanı.
Gavuru dost bilenler, Müslümanı
Hiç insan yerine koymadı Rabbim.

Korunur kollanır itler, köpekler
Biliriz Cehennem onları bekler.
Uyuşmuş kafalar, donmuş yürekler
Gerçeği görmedi, duymadı Rabbim.
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Ramazan

İşte yine geldi vakti saati
Geçip gider on bir ayın sultanı.
Dünyamıza bereketi rahmeti
Saçıp gider on bir ayın sultanı.

Gider  dünyamıza sevgi serperek
Seneye gelirim der, göz kırparak.
Yükselir semaya kanat çırparak
Uçup gider on bir ayın sultanı.

Bilinir kıymeti onca nimetin
Hissedilir  açlık ne kadar çetin
Müminlere kapısını cennetin
Açıp gider on bir ayın sultanı.

İster on sayı at, ister yüz sayı,
Bir fani ömürdür herkesin payı
Bu sene de ömrümüzden bir ayı
Biçip gider on bir ayın sultanı.
                         07.09.2010
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Ramazan Geldi

Allah’ın sevgili aciz kulları,
Ramazan;  “Oruca buyurun”  diyor.
Düşmanınız  şu   nefisle yolları,
Tereddüt etmeden ayırın diyor.

Saadettir   buluşmamız  İslamla,
Peygamberimiz aleyhisselamla.
Cüz cüz, sure sure Yüce Kelamla
Ruhları  besleyin,   doyurun diyor.

Tutturman boşuna  yalnız  midene,
Eli, dili, kalbi katmayı dene.
Tepeden tırnağa  bütün  bedene,
Orucu anlatıp   duyurun diyor.

Olabilir bir yarası beresi,
Hali  O’na arz etmektir çaresi.
Kalbinde nefretin,  kinin zerresi,
Var ise   kazıyın,  sıyırın diyor.

Birlik olun her işte,   tek olmayın,
Kenetlenin asla   gevşek olmayın
Yalana, yanlışa  destek olmayın,
Her yerde doğruyu kayırın diyor.
                                      06/06/16
                                           5M5N
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Rehim Baba

Dersler tükenmeden, tatil gelmeden,
Ne yaptı, ne etti Rehim Babamız!
Haber bırakmadan, izin almadan,
Nerelere gitti Rehim Babamız!

Seni bekler okul, o küçük odan,
Yalandır öldüğün, yalandır yalan.
Şakadır yaptığın şakadır inan
Sanma dostlar yuttu Rehim Babamız!

          Sevgisi, saygısı herkese örnek,
          Dostluğunu gösterirdi öperek.
          Üç günlük hayattan çekti el etek
          Ötelere yetti Rehim Babamız!

            Aşıktı vatana, nazlı bayrağa,
            Karşı çıktı tabulara, yasağa.
            Sarıldı doyduğu kara toprağa
           Son uykuya yattı Rehim Babamız!

Randevusu erken oldu ölümle,
Azrail kazandı son bir çalımla.
Aydınlattı çevresini ilimle
Bir güneşti battı Rehim Babamız!

           Yedi gün önceydi, bir cuma günü
           Anlatmıştı Bakü’deki düğünü.
           Gurur, sevinç kaplamıştı gönlünü
           Son zevki de tattı Rehim Babamız!

Son verdi bitmeyen uzun hesaba,
Azraile deyiverdi “Merhaba”
Kapattı kitabı, koydu dolaba
Kalemini çattı Rehim Babamız!

           Son imzanı küçük kalplere attın,
           Okulu gençlere emanet ettin.
           Daktilonu yetim bırakıp gittin
           Tuşları yas tuttu Rehim Babamız!

Belesen de yaralarını tuza
Sevdiklerin seni aldı omuza.
Bu yıl muharreme çatan nevruza
Çifte hüzün kattı Rehim Babamız!

           Gönüller kazandı tatlı sözüyle,
           Tek bahçede yaydı kurdu kuzuyla.
           Engin hoşgörüsü, güler yüzüyle
           Bir ömür bal sattı Rehim Babamız

Bellidir kısmetin ekmeğin, suyun
O ilahi emre eğmişiz boyun.
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“Bu dünya hayatı oyundur oyun”
Ama çok tez bitti Rehim Babamız

          Elbet uçacaktır bu dala konan,
          Böyledir hakikat, böyledir ferman.
          Dönüş bize diyor Kuranda Yezdan
         Dost yolunu tuttu Rehim Babamız
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Rüyam mısın, Serap mı

Ayda bir kez ya görürüm ya görmem,
Çözemedim; Rüya mısın, serap mı?
İkramından ötesine  el sürmem,
Bilmem artık günah mıdır, sevap mı?

Hoş geldin.., hoşça kal… hepsi bu kadar.
Oysa ne yerimiz, ne vaktimiz dar.
Üç  beş dakikalık sohbette  ne var
Çekindiğin sualler mi cevap mı?

Gönle sunulan bir gıdadır sohbet
Arzum bu kez birkaç dilim muhabbet.
Aşığım güzelim anlarım elbet
Gönlün cimri midir al-i cenap mı
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Saç

Saçlarımı zaman denen bir deli,
Yakaladı tane tane yoluyor.
Devamlı tepemde geziyor eli,
Her gün, her hafta her sene  yoluyor.

İşte görünüyor  ortada  halim,
Titrer durur kalan iki üç telim.
 O kadar vicdansız, o kadar zalim
Yalvarsam da tutup yine yoluyor.

Osman bu; zamandan korkup çekinmez
Çekinse şikayet edip yakınmaz.
Kırk yaşına kadar fazla dokunmaz,
Esas kırktan sonra fena yoluyor.
                              01/11/2017
                                        5M5N
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Saç Deyince

Değirmende ağartmadık bunları
Her telin ayrı bir hikayesi var.
Tarak ile az yanmadı canları
Fazla diklenenin terbiyesi var.

“Yıllarca tepeden bakmışım sana
Gücün kuvvetin var tutup yolsana”
Kıl mıl ama saçların da insana
Dinlenirse bir şeyler diyesi var

Olabilir; beş on farklı unvanın
Birine daha çok kaynar ya kanın.
Ak sakallı, ak saçlı  bir insanın
Pir-i fani gibi bir payesi var.

Sarı da siyah da olsa saçların,
Beyazlar beyazlar dökülür yarın.
Ömrü traşlanan her ihtiyarın
Yalnız  iki taşı bir künyesi var.

Malı niye pek çok seversin sahi
Hiç birisi senin değil vallahi.
Götürmek yok Osman bir tel saç dahi
Güya kulun pek çok sermayesi var.
                                  24/01/2018
                              İstanbul/Güneşli
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Saçlarım

Şimdi kesiverdi alışverişi,
  Berberlere ahbap iken saçlarım.
  Kaybettirdi girdiğim çok yarışı,
   Nice hayalimi yıkan saçlarım.

 Bilmem ki bu garip onlara  n’etti?
 Her gün tomar tomar ayrılıp gitti.
 Tepemi yolunmuş kuşa benzetti,
 Genç yaşta belimi büken saçlarım.

 Alırdım her çeşit şampuan, sabun,
 Duşa girer yıkardım uzun uzun.
 Çıkarmazdı ne bir güçlük ne sorun,
 Tarağın önünde akan saçlarım.

 Kimi kestiriyor, kimi yıkıyor,
 Kimisi tarıyor, kimi büküyor,
 Şimdi yokluğuyla beni yakıyor,
 Çoğunun bağrını yakan saçlarım.

 Yıkayıp süslerdim baharda, kışta,
 Niye terk ettiniz beni genç yaşta?
 Ayaklar altında kaldınız işte;
 Başımın üstünden bıkan saçlarım.

  Çevrem kapalıyken en hırçın yele,
  Şimdi adımızı çıkardı kele.
  En sonunda kıllık yaptı bak hele,
  Bana havalardan bakan saçlarım.
                             24.01.2002 Esenköy -Yalova
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Sağlık

Danıştıkça doktorlara gördüm ki
Yerine konmayan hazine sağlık.
Rastladığım her hastaya sordum ki
Bize lazım olan şey yine sağlık.

Bal şerbet değildir, yenip içilmez
Para değil sağa sola saçılmaz.
Hesabı yapılmaz, paha biçilmez
Servettir fakire - zengine sağlık.

Çiğdeme çiçektir, serçeye kanat
Onla  yaşar; bunca nebat, hayvanat
En “muteber” saltanattır saltanat
Acıdan kıvranan müzmine sağlık.

Güçlü değil; nazik, narin bir gülden
Anında nem kapar sert esen yelden.
Sakla, koru, gözet giderse elden
Alınmaz on bine, yüz bine sağlık.

Soluk alıp verirken neşe ile
Dilinle, kalbinle hep onu dile
Beş vakit dua et, bir saat bile
Çıkmasın tatile, izine sağlık.

Dayanarak can yoldaşı bastona
Dimdik varmak ister mukadder sona.
Rabbim öyle bir tat vermiş ki ona
İster yüz yaşında bir nine sağlık.

Düşmanı bol olan bir sistem vücut
Üşüşür başına onlarca haydut.
Gözün gibi koru başucunda tut
Dikkat et düşmesin zemine sağlık.
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Sakladım Seni

Ele duyurmamak için
Sözümde sakladım seni.
Kalbime vuruldu perçin
Özümde sakladım seni.

Yokluğunda ağrır başım
Varlığın ekmeğim, aşım
Hoyrattır diyerek kışım
Yazımda sakladım seni.

Sen bana Haktan hediye,
Her dakika her saniye.
Bir tarafa gitme diye,
Gözümde sakladım seni.

Aşk düşürdü bu hallere ,
Uçsuz bucaksız çöllere.
Döktüm içimi  tellere
Sazımda sakladım seni.
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Samsun ve 19 Mayıs

İstanbul’dan kalkan kahraman vapur;
On dokuz Mayısta  vardı Samsun’a! !
Bir manga komutan   taşıyan vapur;
Rüzgarlı bir günde girdi Samsun’a! !

İşgal altındaydı bu cennet vatan
Urfa’ya, Maraş’a girmişti düşman.
O büyük kumandan bularak meydan,
Hemen karargahı kurdu Samsun’a! !

Samsun bir kıvılcım, Samsun fitildi,
Bütün yurt ayağa kalktı, dikildi.
O  insanlar  asla yalnız değildi,
Yaratan yardımcı, yâr’dı Samsun’a! !

O günler acıydı, karaydı kara,
Kenetlendi millet, düşmedi dara.
Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara
Eş oldu bunların dördü Samsun’a!

Biliriz tutsaklık  büyük bir illet,
Biliriz uşaklık en ağır zillet.
İstiklâlin sevdalısı bu millet
Kurtuluş bayrağı gerdi Samsun’a!

Yine  bir ağustos, yayıldı haber,
Bu aziz  milletin olmuştu zafer.
“Doğum günüm bu gün” diyen O Önder
En büyük onuru verdi Samsun’a!

Elbet azdı Türk’ün; topu, silahı.
Kâfi geldi cesareti, Allah’ı
Her sene On Dokuz Mayıs sabahı
Yetmiş milyon selam durdu Samsun’a!

Kutlarız bu günü, barla, halayla
Horonla, zeybekle, çayda çırayla.
Haddi olmayarak üç beş mısrayla
Osman yüreğini  serdi Samsun’a!
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Sarıldım

Hayalleri katledince gerçekler
Teselli babında düşe sarıldım.
Soldu yüreğimden kopan çiçekler
Dört mevsim umuda boşa sarıldım.

Barışa  imkan yok, hakem taraflı
Gücüm yok, giremem savaş masraflı.
Ondan  daha merhametli- insaflı
Bağrıma bastığım taşa sarıldım.

Duruyor  bir yerde hissetme duyun,
Nice  güzel şeye yetmiyor boyun.
Sevda keyfe göre oynanan oyun
Gittim daha ciddi işe sarıldım
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Seçim Vaadi

Herkes uçuyor seçimde,
Bir de ben uçayım dedim.
Şöyle böyle bir biçimde,
Koltuğa geçeyim dedim.

Sanmayın beni divane
Para dolacak her hane.
İşsizlere yüz bin tane,
İşyeri açayım dedim.

Asla kaybetmem irtifa,
Çektirmem sizlere cefa.
İnanmazsanız bin defa
Yeminler içeyim dedim.

Babamdan kalma kumbara,
Nasıl olsa dolu para.
Toplasın fakir fukara
Havadan saçayım dedim.

Şu seksen bir vilayeti,
Bin etmek gönlün niyeti.
Ne kadar ki maliyeti
Ölçüp de biçeyim dedim.

Kurmuşum bir güçlü parti
Asla yere gelmez sırtı
Yapıverip üç beş sorti,
Oyları biçeyim dedim.

Maaş alacak her kişi,
Yapacak alış verişi.
Beceremezsem bu işi
Bırakıp kaçayım dedim.
13.04.2015 SMSN
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Sen Beni

Sevgini taşıyor gönlüm, yüklüdür
Maksuda eriştir durma sen beni.
İstediğin şekilde sür, hızda sür
Yorarsın yokuşa sürme sen beni.

Yüküm; Hassas, narin eyleme tahrip
Çok yüksek kıymete, değere sahip.
Gizli saklı değil, şikayet edip
Yalvarırım ele verme sen beni.

Bu aşkın mecburi hamalı Osman
Dizlerinde ne güç kaldı ne derman.
Dillerin yorulur aman ha aman
Hala ne haldeyim sorma sen beni.
                15 Kasım 2015/ 5M5N
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Seni İster

Sanadır bu gece söylenen sözler,
Yalvarıp yakaran dil seni ister.
Bükülen boyunlar, yaşaran gözler,
Göklere açılan el seni ister.

Rahmetindir arşı kuşatıp saran,
Boş dönmez bu gece kapına varan.
İsmini anarak kıyama duran
Secdeye kapanan kul seni ister.

Sevinir Rızanı kazanan gönül
Var mı  bundan daha kıymetli ödül.
Dillendirir eşsiz sevdanı bülbül,
Burcu burcu kokan gül seni ister.

Yaşadıkça alınla yüz ak olsun,
Savunulan  dava daim Hak olsun.
Gönül sapasağlam,  pir-ü pâk olsun,
Kör, kötürüm, sağır, lal seni ister.

Denizi, ırmağı, çayı, deresi
Ne varsa cihanda belli adresi.
Cümle mahlukatın her bir hücresi,
Tohum, çiçek, yaprak, dal seni ister.

Gücündür patlatan sönen volkanı
Emrindir; durduran dolaşan kanı.
Mecnunun; Neharî, Leylî mekanı
Kuma gark ettiğin çöl seni ister.

Desek de; “Gönlümüz Kur’an’a bağlı
Rızan ettiğimiz imana bağlı.
Zaman sana muhtaç, an sana bağlı
Gün, ay hesabıyla yıl seni ister.

Anbean kendini yer bitirir öz,
Açılır kabukta yaralar göz göz
Çileye devam der ocaktaki köz
Havada savrulan kül seni ister.

Vermiş aşık gönlünü masivaya
Bulutum der boşa uçar havaya.
Sükuna erer mi dolsa kovaya
Coştukça kabaran sel seni ister.
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Sevda

Yemyeşil ağacı küle çevirir
Kim demiş yüreği yakmıyor sevda.
Dünya pehlivanı olsa  devirir,
Bileğe, pazuya bakmıyor sevda.

Ne gömleğe benzer ne de mendile,
Değiştirilmiyor yenisi ile
Bir atom bombası fırlatsan bile
Yerleştiği yerden çıkmıyor sevda.

Her kıvılcım tutuşturmaz ocağı,
Ne parmağı suçla, ne de çakmağı.
Derinlerde değil ise  kaynağı
Zaten uzun süre akmıyor sevda.
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Sevdanın Tarifi

Kalemi defteri aldım elime
Tarifini yazamadım sevdanın.
Çok anlam taşırmış bir tek kelime,
Esrarını sezemedim sevdanın.

Öyle bir mektup ki pullu mühürlü,
Ne cahili anlar ne de kültürlü.
Yazı aynı ama, mana bin türlü,
Şifresini çözemedim sevdanın..

Kendimi bu işte sanırdım usta,
Hiç gerek yok derdim  sınava teste.
Ne alt alta gelir, ne de üst üste
Taşlarını dizemedim sevdanın…

Hazırladım şakülünü ipini
Hesaplayıp karesini küpünü
Bulacaktım; alanını çapını
Çevresini gezemedim sevdanın..
                                         Iğdır 2005
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Sevdiğim

Bir kıvılcım ile başlayan alev
Yanıp durur otuz yıldır sevdiğim.
Hangi cadde, hangi sokak, hangi ev
En son adresini bildir sevdiğim.

Hep aradım bu  gün seni, dün seni
Bir sürpriz yap çık karşıma sun seni
Bulamadım bunca sene ben seni
Sen kendini bana  buldur sevdiğim.

Osman Bulut
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Sevdiğim 2

Normal koşullarda ölene kadar,
Birdik, beraberdik  hani sevdiğim.
Hakkımızda çıkarılmış kanun var
Aldılar elimden seni sevdiğim.

Başka yar istemem sensin ısrarım,
Yepyeni bir yuva nasıl kurarım.
Bilmiyorum fikrim,  zevkim, kararım
Olur mu  kanuna konu sevdiğim?

İlk göz ağrım, aşkım değildin lakin
Pabucunu dama attın sen  ilk’in.
Ne yapsam gönlümü edemem teskin
Sıkılıp patlıyor  canı sevdiğim.

Yaşanan o mutluluklar, kederler
Hafızadan sanma çekip giderler.
Eleği duvara kaldır as derler
Elemeden daha unu sevdiğim.

Binlerce istekli  vardı peşinde,
Kalıverdin hayalinde,  düşünde.
O zaman da dağlar delme işinde
Uzman etmişlerdi beni sevdiğim.

Sakın ha kendini suçlama boşa,
Su katan başkası bu pişmiş aşa.
Gayet mutlu yaşıyorduk baş başa
Ani oldu bu iş ani sevdiğim.

Yarı aç yaşadık senle yarı tok,
Halimize her gün çok şükrettik çok.
Ele güne karşı bir kavgamız yok
Sakin yaşamıştık dünü sevdiğim.

Susma dilim zamanıdır duanın,
Yalvarmaktır  en iyisi  devanın.
Dileğimiz odur  ki   bu davanın
Mahşere kalmasın sonu sevdiğim.

Elden gelen bir  şiirden ibaret,
Yok ki başka bir yetenek,  maharet.
Osman der ki; makam, mevki, şan, şöhret
Kısacası her şey  fani sevdiğim..
                                29/06/2016-  5M5N
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Sevdir Allahım

Huzurun bilinen başka yolu yok
Bizleri bizlere sevdir Allahım.
Çevremizde düşman fazla,  şeytan çok,
Düşeriz tuzağa bir bir Allahım.

Helale ilave ettik haramı,
Nefse uygun düzenledik yaşamı.
Anlamadık dinlemedik İslam’ı,
Bilgimiz kıt dine dair Allahım.

Bir yanda cümbüş var, bir yanda yangın
Tesellimiz çıkmaması bir cengin.
Dini vecibeyi bilsin ki zengin
Yaşasın Bayramı fakir Allahım.

Elimiz, dilimiz, kalbimiz kaba
Yakıp yıkmak için harcarız çaba.
Tavsiye mi sanılmakta acaba
Kur’andaki onca emir Allahım.

Çalmayız taşlara gururumuzu,
Kaçıran da budur  huzurumuzu.
Rahman’sın, Rahim’sin kusurumuzu
Bağışla herşeye Kadir Allahım,
                             17.07.2015
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Sevemedim

Sevimlidir kurdu, kuşu, böceği;
Bitlerini sevemedim dünyanın.
Başımın tacıdır, gülü çiçeği,
Otlarını  sevemedim dünyanın.

Yan gelip devrilme, rızkını ara,
Yaratan kulunu düşürmez dara,
Bencillik, menfaat, riya, kin, para,
Putlarını sevemedim dünyanın.

Eşle dostla buluşmuyorsan sık sık,
Boşa harcamışsın bu ömrü yazık.
Kimsesizlik, çaresizlik, yalnızlık,
Dertlerini sevemedim dünyanın.

Diyar diyar dolaştım bu alemi,
Epey tattım sıkıntıyı elemi.
Kırk bir yıldır topa tuttu kalemi,
Şutlarını sevemedim dünyanın.

Alsa da bin ödül, bir çuval ihsan
Havayı bulmazsa gülmezmiş insan.
Nerde kaldı bereket dolu nisan,
Martlarını sevemedim dünyanın.
       31 Mart 2003 (41. Yaşa bir gün kala)

Osman Bulut
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Sevgi

Kağıda deftere değil,
Yüreğine çiz sevgiyi…
Oku, öğren, ilmini bil
Madde madde çöz sevgiyi…

Kardan ak; ateşten sıcak
Olursa anlatır ancak.
Dillere destan olacak
Bir cümleyle yaz sevgiyi…

Leyla’ydı Kays’ın ısrarı
Mevla oldu son kararı.
Ortaya çıksın esrarı
Biraz derin kaz sevgiyi…

Ayır haramı helalden
Yüz akıyla çık finalden.
Temizlensin kıyl-u kalden
Yüz elekten süz sevgiyi…

Osman Bulut
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Sevgi Bu

Doğuda Kürt, batıda Türk ismimiz,
Bunu böyle bilen devleti sevdik.
Bizi bölmek isteyendir hasmımız
Bayrağı, vatanı, milleti sevdik.

Asker olduk kalleş kurşunlar yedik,
Borcumuzu canla kanla ödedik.
Şehit verdik vatan sağ olsun dedik
Kadere inandık, kısmeti sevdik.

Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı verip   el ele
Vermedik mi milli bir mücadele.
Dünyayı dar ettik yedi düvele
Her savaşta ağır sıkleti sevdik.

Osman Bulut
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Sevgi Halleder

Çıkart şu nefreti kini aradan
“Maksat” mutluluksa sevgi halleder.
Tılsımı tek ona  vermiş Yaratan
“Hayat” mutluluksa sevgi halleder.

Kavuşanlar doya doya  gülmekte
Ayrılanlar  hep göz yaşı silmekte.
Şu alemde bir araya gelmekte
“Murat”  mutluluksa sevgi halleder.

İnce işçiliktir aşkın  bilimi
Mecnuna çevirir  akl-ı selimi
Al gereken terbiyeyi talimi
“Sanat”  mutluluksa sevgi halleder.

Dağın eteğinde çıkartır  dere
Kazıdıkça artar hiç vermez fire.
Dağ deldiren güzel Şirin’e göre
“Ferhat”  mutluluksa sevgi halleder.

Her kazanan  zengindir   o ödülü
Sevgi sular besler  yaprağı, gülü
Ayın, yılın değil ömrün mahsulü
“Hasat” mutluluksa sevgi halleder.
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Sevgi Halleder 2

Sakın ha nefretle kinde yarışma
Birincilik koltuğuna erişme.
Sabırlı ol, havale et uzmana
O halleder gerisine  karışma.
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Sevgi Saygı

Bu dünyada mutluluğun huzurun,
Kaynağı sevgidir, saygıdır derim..
Pişsin diye hazırlanan hamurun,
Ocağı sevgidir, saygıdır derim..

Yüzleri güleçtir hecelerinin,
Derdine devadır nicelerinin.
Zifiri karanlık gecelerinin
Kaynağı sevgidir, saygıdır derim..

Kaç kuruştur şu dünyanın ederi?
Koltuğundan değerlidir minderi.
Duyguların hakikisi, lideri
Sıcağı sevgidir, saygıdır derim..

Gururun, kibirin, kinin nefretin
Emrindeysen fenadır akıbetin.
Hoşgörünün, tavazunun, hürmetin
Konağı sevgidir, saygıdır derim..

                              10.05.2007 Kayseri
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sırat

Sırat denen o köprüyü, dayımın
Uzun ellerinden tutar geçerim.
Yararı olmaz mı uzun boyumun
Üç beş geniş adım atar geçerim.

Ustasıyım; kündenin, el ensenin,
Sakalından yapışırım kösenin.
Gözü görmez, ruhu duymaz kimsenin
Önümden gideni iter geçerim.

Merkez Efendi’nin eşsiz mesiri
Elbet olur o tarafa tesiri.
İçerim bir şişe gençlik iksiri,
Üç beş doping hapı yutar geçerim

Okuyup öğrenmiş  onlarca ilim
Nasıl geçmez o sıratı bu alim.
Kuvvetlidir aklım, güçlüdür elim
Tek diplomam bile  yeter, geçerim

Ana yol  olmazsa çok yan yolum var,
Her yerde adamım, elim kolum var.
Makamım mevkim var, param pulum var,
Sağa sola çalım satar geçerim.

Yakınlarım bana orda da lazım,
Olmasın mı ufacık bir yardımım?
Anam, babam, oğlum, kızım, hanımım
Kim varsa önüme katar geçerim.

Olmazsa o yolu seçerim direk,
Uygulama orda da olsa gerek.
Önce kör şeytanı ele vererek
İtirafçı olur öter geçerim.

Bu dâhiyle aşık atamaz kimse
Düşürmeyin içerime vesvese.
Görevli melekle girerim bahse
Zekamla onu da utar geçerim.

Namaz  kıl, oruç tut de işim kolay
Sonra da sevinçten çekiver halay
Biraz dalga, gırgır, biraz da alay
Gafile hep  böyle çatar geçerim.

İyiliğin kötülüğün zerresi
Gösterecek varacağın adresi
Sorulacak ömrün her bir karesi
Sanma sınav çabuk biter geçerim

Ne HGS var orada ne de kart
Amelini buradayken ölç biç tart.
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Unutma ki Allahın  rızası şart
Osman der O diler ister geçerim

Osman Bulut
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Sigara İçelim

Kahvaltıya başlamadan
Evvel sigara içelim.
Hiç birini dışlamadan
Tekel sigara içelim.

O bize hem yol yoldaşı
Hem de dudak arkadaşı.
Çok sık değil saat başı
Üç dal sigara içelim.

Sigara beylere layık
Yoktur ki sararsın bıyık.
Sağlığa faydası büyük,
De gel sigara içelim.

Bakma aradaki farka
Alıver otuza kırka.
 Her gün bir değişik marka
Model sigara içelim.

Etten sütten daha ala
Tatmayanlar varmış hala
Lezzeti bir kovan bala
Bedel sigara içelim.

İçer durur sabah akşam
Hacı, hoca, müftü, imam
Demek ki değildir haram
Helal sigara içelim.

Osman Bulut
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Sonunda

Yamuk- yumuk, eğri- büğrü odundan;
Bir kereste elde ettim sonunda!
Asla ayırmadım, kurdu koyundan,
Gidip bir arada güttüm sonunda!

Talihin elinde esirdim esir,
Birden bire oluverdim misafir,
Kaçan fırsatların hepsini bir bir
Tekrar yakaladım, tuttum sonunda.

Hayata bir yerden başlasın diye,
İyi güzel şeyler düşlesin diye,
Tenha bir köşede işlesin diye,
Ahmağa ham akıl sattım sonunda.

Ancak şaşkın olan yoldan sapıyor,
Önüne çıkanı tutup kapıyor.
Baktım aklı olan öyle yapıyor,
Bende silahımı çattım sonunda.
              05/11/2004  Iğdır
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Sonunda 2

Tuttum çöpe attım hatıraları
Bir tek adın kaldı senden yadigar.
Zaman az çok kapattı  yaraları
Hafızamı hepten süpürdü rüzgar.

Kafa yormak sağlık ve sıhhat değil,
Baktım o şekilde can rahat değil.
Unutmak nimetmiş  kabahat değil,
El kadar yüreği  yapmışım hangar.

Aşk üç aylık bir mevsimdi gönülde,
Sevgi, sevda bir isimdi gönülde
Asayiş berkemal şimdi gönülde
Sen gittin  gideli çıkmıyor çıngar.
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Sor Bu Sevdayı

Neden sararıp soluyor,
Güllere sor bu sevdayı…
Yazıp çizmek zor oluyor,
Dillere sor bu sevdayı…

Uçup gider söylenen söz,
Özündeki manayı çöz.
Nerde alev? Nerdedir köz?
Küllere sor bu sevdayı…

Söylenmezse söz hesapla,
Karşılaşır ters cevapla.
Nasıl konuşur mızrapla,
Tellere sor bu sevdayı

Gök ağlarsa, coşar çaylar,
Damlalar deryayı boylar.
Anlatamaz günler, aylar
Yıllara sor bu sevdayı…

Kim hasta, kim hasta değil?
Anlamayan usta değil.
Sade eşe, dosta değil
Ellere sor bu sevdayı…

Ömrün yazı, baharıdır,
Kurumayan pınarıdır.
Özü tatlıdır, arıdır,
Ballara sor bu sevdayı…

Ayrılığı külfet bilen,
Bir gülüşü nimet bilen,
Hatır bilen, kıymet bilen
Kullara sor bu sevdayı…

Akıldan fikirden yoksun,
Zanneder ki bu bir oyun.
Nice Kays’ı etti Mecnun
Çöllere sor bu sevdayı…

Aşığa gıdadır umut,
Gidip dala bağlar  çaput.
Şarkılardan dilekler tut
Fallara sor bu sevdayı…

Ferhat dağda bentler açmış,
Nesîmi ölümü  seçmiş,
Niceleri gelip geçmiş
Yollara sor bu sevdayı…

Ya-sin’lere, Ta-ha’lara,
Ven-Necm’e, Ved-Duha’lara,
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Hem MİM’lere, hem HA’lara
DAL’lara sor bu sevdayı…
                 Osman BULUT
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Söz Bebede

Bilmediğim, duymadığım aleme
Gözlerimi açtım, şükürler olsun.
Ağlayarak  koşuverdim   anneme,
İlk sütümü içtim, şükürler olsun.

Hamailim olsun Hakkın sözünden,
Korur beni  kulların kem  gözünden.
Melaike olarak gökyüzünden
Yeryüzüne  uçtum, şükürler olsun.

Merak ediyorum  o bir çift yâri,
Kimmişler bir de ben  göreyim bari.
Ben sevimli, minik, masum  firari
Hapisten de  kaçtım, şükürler olsun.

Daha emin, daha sıcak bir kere,
Kucağı bırakıp inemem yere.
Dört gözle yolumu bekleyenlere
Gülücükler saçtım, şükürler olsun.

Baba da emrimde olsun  anne de,
Dadı istiyorum ben bir tane de.
Çekinerek geldiğim şu hanede,
Baş köşeye geçtim, şükürler olsun.

İnletirim evi, mamam kesilse
Hele  de naz damarıma basılsa.
Benim için çalışan var nasılsa
Yan  yatmayı  seçtim, şükürler olsun.

Hakkı pek çok “ iki büyük nimet”in,
Altından kalkamam tek bir zahmetin.
Şahsıma yapılan bunca hizmetin
Değerini  biçtim, şükürler olsun.
               18/06/2015  SMSN
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Sözüm Zamana

Niye bu acele, nedir bu telaş
Yine bir su gibi akıp gidersin.
Yükün gayet hassas  yavaş ol yavaş
Yolcuları yola döküp gidersin.

Geçti günlerimiz; şamata şaka
Acısı da oldu silkmedim yaka.
Yaşanmamış gibi yüzlerce vaka
Demek şimdi beni ekip gidersin.

Olur, olacağı varsa işlerin
Artsın artacağı kadar yaşların.
Umutların, hayallerin, düşlerin
Çoğunu peşine takıp gidersin.

Ömrün çoğu gitti azı kalmıştır
Sekiz on baharı  yazı kalmıştır.
O aşktan  yadigar sızı kalmıştır
Böyle için için yakıp gidersin.

Bir daha  doldurdun diye süreni,
Nasıl düzenlerim sevinç töreni.
Sen hep böyle yenilerken çehreni,
Benden bir taş daha söküp gidersin.

Üç yüz altmış dört gün boğsan ihsana,
Kalan bir gün için  darılır sana.
Biliyorum, yaranmak zor insana
Kim bilir kimlerden bıkıp gidersin.

Yaklaşınca seksen doksan  yaşına
Sürükler alırsın oyun dışına.
İsmimizi; gah bir masa başına,
Gah mezar taşına çakıp gidersin

Değiştirme vakti gelir yatağı,
Kazma kürek kazdırırsın toprağı,
Onca yılda yaptırdığın konağı,
İki saniyede yıkıp gidersin.

Osman der seneyi boş ver cisme bak
Sahneden kaybolan onca isme bak
Dön bir dünkü, bir bu günkü resme bak
Ne diye takvime bakıp gidersin.
                           31/12/2018
                                    SNCN

Osman Bulut
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Suç Yükleme Sanatı

Aklımızla bakamayıp yarına
Sapa sağlam göze yükleriz suçu…
Elimizi teslim edip fırına
Yandığında köze yükleriz suçu…

Kapılıp gitmişiz çelik çomağa
Demeyiz bu oyun uymaz bu çağa.
Engel olamayız çalan parmağa
Kalkıp dilsiz saza yükleriz suçu…

Güneşe güvenir ay doğar iken
Zeval bulmaz, güneş ona yar iken
Aramızda soğuk rüzgar var iken
Üşüdükçe buza yükleriz suçu…

Anlaşmaz ikili nefisle acı
Oysa doğum olmaz yok ise sancı
Bünye kaldırmazsa acı ilacı
Aldığımız doza yükleriz suçu…

Kaba gücü orta yere koydukça
Yeniliriz bir de gurur duydukça.
Bu kafayla yerimizde saydıkça
Yorgun düşen dize yükleriz suçu…

Nereye dek; onu devir bunu yık
Sarılma zamanı gelmiştir artık.
İçimizi bu ayrılık gayrılık
Kavurdukça tuza yükleriz suçu…
                                    15/01/2011
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Suriye

Halep’iyle, Humus’uyla, Şam’ıyla
Türklük Müslümanlık kokar Suriye…
Mümbit toprağıyla, çorak kumuyla
Yirmi milyon cana bakar Suriye…

Nice kavimleri etmiş misafir
Kaybolmuş ömrünü dolduran  bir bir
Çağlar öncesinden doğan bir nehir
Bu günlere kadar akar Suriye…

Ali’yle Fatma’nın Yiğit Zeyneb’i,
Toprağında uyur bir melek gibi.
Koynunda bedensiz on altı sabi
Bu yüzden gözyaşı döker Suriye…

Kucakladın Vahidettin Hanları
Kerbela’da şehit düşen canları
Görünen odur ki bu insanları
Toprağın kendine çeker Suriye…

Çıkar Selahaddin gibi yiğitler
Tekrar doğar O Halid bin Velidler.
Manevi güç verir Abdülhamitler
Mukaddes sefere çıkar Suriye…

Duayladır yırtılması kayanın
Görmek lazım, aklı almaz duyanın.
Hoşgörüyü Malula’da dünyanın
Gözünün önüne döker Suriye…

Arap’ına, Türkmen’ine Kürt’üne
Sahip çık, düşmesin elin ardına.
Milletinde birlik varsa, yurduna
Hangi akılsız göz diker Suriye…

Yıllara ayları, günleri ekler
Emevi camisi Mesih’i bekler.
Hakkı görsün diye yer ile gökler
İşaret fişeği yakar Suriye…
                              07/02/2011
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Suriye Seferi

Suriye’ye seferimiz var diye
İki ay önceden ilan eyledik…
N’olur bizi kıskanmasın Türkiye
Orayı ikinci vatan eyledik…

Nakip oğlundaydık yoorum ilk akşam,
Mükemmeldi hizmet tatlıydı ikram.
Gezilecek; Hama, Humus, Halep, Şam
Üç gün için nice plan eyledik…

Suriye’de  çektiğimiz tek cefa
Alo diyememek oldu bir defa.
Sınırdan geçince karşı tarafa
Gitti şebekeler isyan eyledik…

Mihmandar seçtik Hüsamettin Beyi
“Ağabeyler” tanıdı Suriye’yi
Bağışlasın unuttuysak bir şeyi
İçimizden bol bol şükran eyledik…

Gezilip görüldü her kutsal mekan,
Ne lokanta kaldı ne de bir dükkan.
Hazır bekar iken Hemşehrim  Kalkan
Bir Arap hatunla nişan eyledik…

Boş dönülmez Suriye’ye gelince
Evde hanım, çoluk çocuk olunca
Halep’te üç şalı beşe alınca
Zannedersem biraz ziyan eyledik (!)

Tesbih, ipek, gümüş, altın alarak
Kimyon, biber, kekik, sabın alarak
İğneden ipliğe satın alarak
Halep Çarşısını talan eyledik…

İncinin gerçeği, ipeğin safı,
Dedikçe boşalttık onlarca rafı
Yaptığımız pazarlıkla esnafı,
Dükkan açtığına pişman eyledik…

Halil Bey ustadır bal konusunda
İbrahim Bey mahir dil konusunda,
Ayakkabı, ipek şal konusunda
Hamdi Şakar Bey’i uzman eyledik…

Upuzun avlusu mermerle kaplı
Ayakkabı yasak dolaş çoraplı
Emevi Camisi tam dört mihraplı
Elbette  o dörde  iman eyledik.

Hamidiye Çarşısındaki yaşam,
Cıvıl cıvıl, rengarenkti o akşam.
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Kasyun’dayken altımızda  kaldı Şam
Kenti baştan sona seyran eyledik…

Kırk kişilik grup olunca kayıp
Dedim yaptıkları ayıp çok ayıp (!)
Zeynebiye camisine uğrayıp
Resulun gülüne  figan eyledik…

Milletimin medar-ı iftiharı
Mahzundu Vahdettin Hanın mezarı.
Süleymaniyende yatan hünkarı
Gönlümüzde yüce sultan eyledik…

Hangi millet asil Osmanlı kadar
Ona bu vatanı dar ettiler dar
Nasıl hain olur Yüce Hükümdar
Milletine nasıl düşman eyledik?

Ali Bey sanmayın unuttuk sizi
Bu kez Gürcistan’a gönderin bizi.
Bayburt’tan aşalım Karadeniz’i
Unutmayın sizi  kaptan eyledik.

Sevgili Müdürüm Mustafa Maya
Açarsa Yelkeni kalmayız yaya
Açılalım Kayseri’den Dünya’ya
Başlangıç yerini İran eyledik…

Suriye’nin hoş avazlı Türkmeni
 Gam değil unutmuş olsa da meni.
Rehberimiz Mustafa Öğretmeni
Orda kendimize ihvan eyledik…

Varsa sürç-ü lisan dilerim özür
Sözümden ayrılmaz dilim çok şükür.
En son sahne alıp müfettiş müdür
Arzu halimizi beyan eyledik…

Osman Bulut son sözünü söylesin
Yaşamadı hiç  gezinin böylesin.
 Allah tuttuğunu altın eylesin
Sponsoru Kılıçaslan eyledik…
                              05/02/2011
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Susmaz Susamaz

Şehre iner, isimlerle konuşur
Kıra çıkar resimlerle konuşur.

Yakalarsa istediği havayı
Yaz kış demez mevsimlerle konuşur.

Resimlerde saklarız hep biz bizi,
Kurdu, kuşu, dağı, taşı, denizi.

Acıkır acıkmaz, susar susamaz
Bağırıp çağırır insan susamaz.
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Sükut-u Hayal

Bir insanın, güvendiği  dağlara
Karlar yağmasıdır sükut-u hayal.
Ölülerin saldırarak  sağlara
Sıkıp  boğmasıdır sükut-u hayal.

Umutların, hayallerin, düşlerin
Gerçekleşmez ise yaştır işlerin.
Dünyaya sığmayan nice başların
Kabre sığmasıdır sükut-u hayal.

Vardır elbet ahmaklığın vebali,
Kaydedilir  mükellefin her hali.
İnsanın, insanı sığır  misali
Tutup sağmasıdır sükut-u hayal.

Yaptığımız zulüm  çıkmış ayyuka,
Uymak istemeyiz Hakka hukuka.
Halikından korkmayanın mahluka
Boyun eğmesidir sükut-u hayal.

Öyle uygun görmüş Cenab-ı Allah,
Aksi olur ise eyleriz ah vah.
Güneş şarktan doğar her gün her sabah
Garptan doğmasıdır sükut-u hayal.
                         5/10/2017
                              5M5N
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Sürene Kadar

Ben de on beş zannederdim yaşımı,
Saçımda akları görene kadar.
Bol bol yerdim ekmeğimi aşımı
Organlar SOS verene kadar.

Yoktur ağrım, sızım sancım diyordum,
Çok şükür sağlamım, dincim diyordum,
Hala delikanlı, gencim diyordum
Acilden içeri girene kadar.

Ağzımıza çekmedik fermuarı
Yağlıdan, tuzludan yedik şamarı.
Kontrol etmek için kalbi, damarı
Doktor gövdeme el sürene kadar.
                   1/4/2017

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sürpriz

Senelerin arkasına saklanıp
Kaybetmeye çalışırsın izini.
Sona ermiş olsa bile  bu takip
Görececeğiz hayatın sürprizini.
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Şehadet Ederim

Yaşadıkça; insan denen varlığın
Hemcinsini sattığına şahidim…
On kuruşla başlayan pazarlığın
Beş kuruşa bittiğine şahidim…

Mutludur: satışa karar verince
Çıldırır: hasılat cebe girince.
Bu işlerde epey fayda görünce
Çıkıp göbek attığına şahidim…

Dalkavukluk her devirde revaçta
Yiğitlik firarda, mertlik kıskaçta.
Menfaatçi amigonun her maçta
Kuvvetliyi tuttuğuna şahidim…

Özü sözü birdir; adil insanın
Rengini yansıtır o dil insanın.
Denizi tüketen sefil insanın
Karada da battığına şahidim…

Kullar bilincinde değil işinin
Üç beş günlük dünyaya gelişinin.
Beş koyunu güdemeyen kişinin
On insanı güttüğüne şahidim…

 İnsan haksızlığa verirse izin,
Akibeti elbet hazindir hazin.
Böyle durumlarda ben çok elsizin
Dilini de yuttuğuna  şahidim…

Haksızlığı görüp susarsa nefis
Dilsiz şeytan olur, böyle der Hadis.
Zalimle sırt sırta verip bilakis
Bir de keyif çattığına şahidim…
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Şikayetname

Ayaklarım  kafama göre değil,
Elimden, kolumdan şikayetçiyim…
Dudağım, damağım, dişlerim  dahil
Ağzımdan dilimden şikayetçiyim…

Karşıyım; havanın, suyun sertine
Mevsimin kışına, ayın mart’ına
Seneleri sarıp durur sırtına
Bükülen belimden şikayetçiyim…

Bıktım; uçan kuştan, yüzen balıktan
İrkildim soğuktan, ürktüm ılıktan.
Hem bu yorgunluktan, hem hastalıktan
Bir de şu ölümden şikayetçiyim…

Güneş gece çıksa, yıldızlar gündüz
Önümüzü daha iyi görürüz.
Neden  top yuvarlak, saha neden  düz?
Yediğim çalımdan şikayetçiyim…

Yakınmak meziyet, şükür işkence
Yakışır; yaşlıya, çocuğa, gence
İki kere iki meçhuldür bence
Her türlü malumdan şikayetçiyim.

Pes dedirttim Watson gibi bir zata,
Bir düzenbaz Pavlov denen kerata
Taksonomi bana göre safsata
Benjamin Bloom’dan şikayetçiyim…

Alıştı; bir kere bebek hızına
Akıl çıkmaz asla gerçek hızına
Yetişemiyorum yüksek hızına
Teknikten, bilimden şikayetçiyim…

Okyanus vız gelir, geçmişim çayı
İsterim ki kurtarayım paçayı.
Gözüm görmez koskocaman parçayı
Ufacık bölümden şikayetçiyim…

Sağlayamaz oldum evimle  uyum
Başıma iş açar oldu bu huyum.
Canımı sıkıyor; kasabam, köyüm
İlçemden, il’imden şikayetçiyim…

Bağcı isem; koruklardan, üzümden
Avcı isem; tüfeğimden, tazımdan.
Bülbülüm gülümden şikayetçiyim…

Yık engeli, dereyi geç, dağı aş
Son durağın mezarına var ulaş.
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Kolay mı; Yat-uyu, ye-iç, gez-dolaş
Bu ağır talimden şikayetçiyim…
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Şikayetnamem

Ayaklarım  kafama göre değil,
Elimden, kolumdan şikayetçiyim…
Dudağım, damağım, dişlerim  dahil
Ağzımdan dilimden şikayetçiyim…

Karşıyım; havanın, suyun sertine
Mevsimin kışına, ayın mart’ına
Seneleri sarıp durur sırtına
Bükülen belimden şikayetçiyim…

Bıktım; uçan kuştan, yüzen balıktan
İrkildim soğuktan, ürktüm ılıktan.
Hem bu yorgunluktan, hem hastalıktan
Bir de şu ölümden şikayetçiyim…

Güneş gece çıksa, yıldızlar gündüz
Önümüzü daha iyi görürüz.
Neden  top yuvarlak, saha neden  düz?
Yediğim çalımdan şikayetçiyim…

Yakınmak meziyet, şükür işkence
Yakışır; yaşlıya, çocuğa, gence
İki kere iki meçhuldür bence
Her türlü malumdan şikayetçiyim.

Pes dedirttim Watson gibi bir zata,
Bir düzenbaz Pavlov denen kerata
Taksonomi bana göre safsata
Benjamin Bloom’dan şikayetçiyim…

Alıştı; bir kere bebek hızına
Akıl çıkmaz asla gerçek hızına
Yetişemiyorum yüksek hızına
Teknikten, bilimden şikayetçiyim…

Okyanus vız gelir, geçmişim çayı
İsterim ki kurtarayım paçayı.
Gözüm görmez koskocaman parçayı
Ufacık bölümden şikayetçiyim…

Sağlayamaz oldum evimle  uyum
Başıma iş açar oldu bu huyum.
Canımı sıkıyor; kasabam, köyüm
İlçemden, il’imden şikayetçiyim…

Bağcı isem; koruklardan, üzümden
Avcı isem; tüfeğimden, tazımdan.
Bülbülüm gülümden şikayetçiyim…

Yık engeli, dereyi geç, dağı aş
Son durağın mezarına var ulaş.
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Kolay mı; Yat-uyu, ye-iç, gez-dolaş
Bu ağır talimden şikayetçiyim…
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Şüphen Olmasın

İnan pire için değil yorganı,
Yüklüğü yakarım şüphen olmasın…
Patlayınca yüreğimin volkanı,
Lav olup akarım şüphen olmasın…

Gererim gönlüme uslu telleri,
Sevgiyle, saygıyla süslü telleri.
Yaldızla kaplanmış paslı telleri,
Katlayıp bükerim şüphen olmasın…

Ham bulutlar sarıvermiş gökleri
Dertlerime deva olmaz yükleri.
Başka kaynaklardan besler kökleri
İşime bakarım şüphen olmasın…

Beceremez siyah mavi olmayı
Her cins katı madde sıvı olmayı.
Hak eden olursa çivi olmayı
Duvara çakarım şüphen olmasın…

Dostlar davet eder sözü meclise
Makulse dinlenir alınır hisse.
Şayet sükut sözden hayırlı ise
Ağzımı dikerim şüphen olmasın…
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Talihim

Yaman pehlivanmış talihim yaman,
Aman diledikçe tuş etti beni.
Dostlardan ayırdı, uzun bir zaman,
Halden bilmezlere eş etti beni.

Hasret kodu bir müjdeli habere,
Ömür bitti ömür, kalmadı süre.
Güldürmedi şu yüzümü bir kere,
Hayalle avuttu, düş etti beni.

Dinlemez feryadı, derdi  avazı
Bildiğim usulde çaldırmaz sazı.
Sildi takvimdeki baharı, yazı
Üç yüz altmış beş gün kış etti beni.

Kimini alladı, pulladı talih,
Kimini korudu kolladı talih,
Kimini yağladı baladı talih,
Fakir sofrasına aş etti beni.

Haksız yere döküverdi kanımı,
Zevk için sızlattı, yaktı canımı.
Yandıkça çevirdi diğer yanımı,
Kor ateş üstünde köz etti beni.

Ne gün gibi doğuverdi üstüme,
Ne kar olup yağıverdi üstüme,
Bin bir derdi yığıverdi üstüme
Sanma tek gün mutlu hoş etti beni.

Anlamadım her ne ise suçumu,
Tutam tutam yoluverdi saçımı.
Gurbet elde dolaştırdı göçümü
Yuvasız, ser sefil kuş etti beni.

“Belki bir gün” teranesine kandım,
Yaralayıp durdum kendimi kendim.
Dur durak bilmeden döndükçe döndüm,
Değirmende bir çift taş etti beni.
 13.04.2004 Iğdır
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Talihsizlik

Sevdaya tutulsam, muhabbet kuşum,
Yaralanır sıra bana gelince.
Sebilden bir yudum su içsem başım,
Paralanır sıra bana gelince.

Benim gibisinin küller başına,
Kar kapatır gitsem yollar başına,
Gökten inci yağsa kullar başına
Karalanır sıra bana gelince.

Parçalanır içimdeki her murat,
Asılır baktığım aşina surat,
Alemi yurduna erdiren kır at,
Pirelenir sıra bana gelince.

Sevinme fırsatı vermez bayramlar
Ufalır elimde şişkin rakamlar,
Bedavaya dağıtılan makamlar,
Paralanır sıra bana gelince.

Hava sunar uğraştığım kazılar,
Çok tavşan yakalar topal tazılar.
El aleme torpil sunan yazılar,
Turalanır sıra bana gelince.

Aslanı parçalar çelimsiz kurtlar,
Kör karınca gidip bir fili sırtlar.
Fıtratıma uygun olmayan şartlar,
Sıralanır sıra bana gelince.

                            25.01.2002 Esenköy
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Tanımaz

Bakıp durur bir el gibi;
Gözlerim beni tanımaz! ...
İşlin daha da garibi,
Sözlerim beni tanımaz! ...

Yoktu hiç biriyle nizam,
Değişti her uzvum, azam,
Bunca yıllık; adım, imzam
İzlerim beni tanımaz! ...

Zamandır bu; gelip geçer
Bir şeyleri silip geçer.
Şu halime gülüp geçer,
Pozlarım beni tanımaz! ...

Duygular anlar mı halden,
Etkilenir esen yelden.
Çalıp durur ayrı telden
Sazlarım beni tanımaz! ...

Bilmem ki nasıl edeyim,
Bu canı nasıl güdeyim?
Nereye neyle gideyim?
Dizlerim beni tanımaz! ...
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Taşıma

Boş durmuyor insanoğlu,
Yaş taşıyor yarınlara.
Çoğunun  bu günü dolu,
İş taşıyor yarınlara.

Hem gece hem gündüz faal,
Görülmemiş böyle hamal.
Akıl almaz nice hayal
Düş taşıyor yarınlara.

Geçmiş hem yaz, hem ilkbahar
Sırada iki mevsim var.
Tepesinde bir yığın kar
Kış taşıyor yarınlara.

Cahili  de  alimi de
Bir yolcudur bu gemide.
Kimi gül, çiçek kimi de
Taş taşıyor yarınlara.

Artık bitirmiştir düzü,
Değişmiştir eli yüzü.
Kırk yıl kuru kalan gözü,
Yaş taşıyor yarınlara.
                 7.3.2015   smsn
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Taşırma Rabbim

Yaratırken kuvvet verdin güç verdin,
Sen elden ayaktan düşürme Rabbim.
Bir istedim; İki verdin, üç verdin
Yetişir çok şükür taşırma Rabbim.
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Ters Öğüt

Devamlı bu anı bu günü yaşa,
Yarınla kafanı yorma arkadaş…
Çivi gibi gelir saplanır başa,
Her şeyi düşünüp durma arkadaş…

İhtiyacı yoktur kimsenin akla,
Körlere yol gösterirsin ne hakla..
Bilgini görgünü kendine sakla,
Kimseye nasihat verme arkadaş…

Gücünün yettiği en büyük taşı,
Milletin geçtiği yollara taşı.
Kırılsın kafası, yarılsın kaşı,
Takılıp düşeni görme arkadaş…

Öz başını kaşı varsa tırnağın,
Feryadı duymasın kapat kulağın.
Batıp gider evin barkın ocağın
Kimseye kol kanat germe arkadaş..

Unutma gel ataların sözünü
Ateşe atarsın yoksa özünü
Beslersen kargayı oyar gözünü
Her aca bir sofra serme arkadaş…
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Ticaret Bu Ya

Bir dükkan açacak olsam;
Yüzsüzlere yüz satardım…
Korkaklara; esnek, sağlam
Bariyerli bez satardım…

Zannetme ederim zarar,
Kârım günden güne artar.
Fırıldak olana rüzgar,
Kaypaklara buz satardım…

Bravo, efendim, şak şak
Benden uzak olsun uzak.
Yalakalık bilmem, ancak
Yağcılara söz satardım…

İp satardım; cambazlara,
Sır satardım; gammazlara.
Gözü açık, kurnazlara
Bir çift yedek göz satardım…

Çöp yok hatır sayanlara,
Gözü, gönlü doyanlara.
Her makama uyanlara
Bol perdeli saz satardım…

Fakirlere; kavun karpuz,
Zenginlere; kiviyle, muz
Aç gözlüye gayet ucuz
Kırk yaşında kaz satardım…

Aklı olan beslemez kin,
Demez bedduaya “amin”
Toplumun sağlığı için
Kokmuşlara tuz satardım…
                     28/03/2006 Iğdır
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Titrer

Maziyi mezara gömmek istersin,
Küreğe uzanan ellerin titrer.
Benden uzaklarda yaşasın dersin,
Demesi kolay da, dillerin titrer.

Hasret, hatır, hüzün insana özgü,
Silinmez geçmişe uzanan çizgi.
Yoklar kulağını eski bir ezgi
Mızrap değer gönül tellerin titrer.

Karardı sanırsın kalpteki közü,
Dıştan kabuk bağlar kaybolmaz özü.
Bu gün  görsen kırk yıl önceki yüzü,
Ayakların titrer, kolların titrer.

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tut ama dinle Balık avı

Yakma balıkların şirin canını,
Oltayı sana da atarlar  aga.
Mevlam helal etmiş tamam kanını,
Birazcık ölçülü tutarlar aga.

Çıkılmaz ki balığa her havada,
Mahşerde sen olursun o kovada.
Kızartırlar seni ya bir tavada,
Ya da bir pazarda satarlar aga.

İnsanoğlu  çok zalimsın inan  çok
Hobin olmuş, eminim ki karnın tok.
Onların içinde bir kötülük yok
O yüzden oltayı yutarlar aga.

Onları zevk için avlama sakın
Hak ararlar çıkmaz olur hiç gıkın.
Ağzı  var, dili yok dünyada lakin
Yarin bülbül gibi öterler aga.
                      02/05/2016
                                   5M5N
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Tükettik

Yat kalk ile savdık  onca seneyi,
Hayali bitirdik, düşü tükettik.
Bazen sabır deyip sıktık  çeneyi
Sağlam otuz iki dişi tükettik.

Başkasını gönül eve almadı,
O da gelip kapımızı çalmadı.
Bir atımlık barut kaldı- kalmadı
Boş atışla üçü beşi tükettik.

Beslenmeyi  ne küçümse ne abart,
Yediğini içtiğini iyi tart.
Yarı aç, yarı tok yaşamamız şart
Oysa biz ekmeği, aşı tükettik.

Yüz yaşarım diyen gelsin beriye,
İbretle baksın şu dünkü diriye.
Bilinmez ne kadar kaldı geriye
Bir anda elli üç yaşı tükettik.

Gelemedik melun şeytana galip
Ertelendi durdu farz ile vacip.
Eyvah ibadeti ihmal eyleyip
Onlarca gereksiz işi tükettik.

Bitirdik dostluğu, kestik hoş beşi
Unuttuk anayı babayı eşi
Çok taşladık arkadaşı, kardeşi
Şeytana gelince taşı tükettik.
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Türk Milleti

Hor görürsen Yüce Türk Milletini,
Nefret kazanırsın, kin kazanırsın…
Kontrol edemezsen bu hiddetini,
Aziz Nesin gibi ün (!) kazanırsın…

Çık sahneye sen de söyle  şarkını,
Çamurla doldurma sakın arkını.
Eğer candan sevmiş olsan ırkını
Herkes gibi sen de  şan kazanırsın…

Yücedir bu Millet, haddini aşma
Verdiği karara saygı duy, şaşma.
Kendi çıkarının peşinden koşma
Türkiye kaybeder, sen kazanırsın…

Hala üç kıtada dolaşır ünü,
Hafızanı zorla, hatırla dünü.
Cefakar, fedakar halkın gönlünü
Sırça köşkten yere in kazanırsın…

Millet iken yurdun gerçek sahibi,
Fikri beğenilmez işin garibi.
Dil uzat, özürcü aydınlar (!)  gibi,
Belki yüklü hisse, fon kazanırsın…

Millettir tarlaya tohumu eken,
Sen olursun o ürüne göz diken.
Her vatandaş gibi hissen bir iken,
Söyle hele neden on kazanırsın…

Kendin oynuyorsun bak kendin çalıp,
Milli değil bu davranış, bu kalıp.
Kutsal değerleri alaya alıp
Kendine mahsus bir din kazanırsın…

Anlayarak oku, gel Milli Marşı
Geçit vermez salyangoza bu çarşı.
İtibarı ancak Millete karşı
Muhabbet duyduğun an kazanırsın…

Sor da öğren bu Milleti dedenden
Yedi kere gelip tekrar gidenden.
Beynin emir alıyorsa midenden
Sen sadece Eti cin kazanırsın…
                             11.01.2009 Kırıkkale -Kırşehir
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Türkiyem

Kutsal toprağınla temiz suyunla,
Yoğrulmuşum, karılmışım Türkiye’m.
İlin, ilçen. kasabanla, köyünle,
Her yörene vurulmuşum Türkiye’m.

 Türk’üm dersen vatan için yaşa  öl!
 Arsa mı bu metre metre ölçüp böl?
 Bir yanım Hakkari, bir yanım Bingöl,
 Her derdine sarılmışım Türkiye’m.

Göğsü susmaz Erzurum’da sazların,
Yaz kış bitmez Antalya’da muzların.
Kayseri’de o çalışkan kızların,
Tezgahında örülmüşüm Türkiye’m.

Portakal bahçemiz, Mersin’le Hatay,
Giresun’da fındık, Rize’mizde çay.
Adana’da pamuk, Konya’da buğday,
Harmanlara serilmişim Türkiye’m.

Her zaman sahip çık bu cennet yurda,
İyi. güzel ne ararsan hep burda.
Renk renk gülüm Isparta’da, Burdur’da,
Demet demet derilmişim Türkiye’m.

Zonguldak’ta kömür, Afyon’da mermer,
Antep’te baklava, Maraş’ta biber.
Fırat’ınla, Sakarya’nla beraber,
Coşup coşup durulmuşum Türkiye’m.

Kilis’te zeytinim, o zeytinde yağ.
Aydın’da incirim, Erzincan’da bağ.
Artvin’de yaylayım, Ağrı’da bir dağ,
En yükseğe  kurulmuşum Türkiye’m.

Yürek yandı bu sevdanın harından,
Birkaç tas gönderin Kars’ın karından.
Kütahya’nın o meşhur pınarından,
Bir su içip dirilmişim Türkiye’m.

Gönlümü bıraktım Kırklareli’nde,
Lavaş yedim  Gümüşhane ilinde,
İstanbul’um zaten dünya dilinde.
Her devirde  sorulmuşum Türkiye’m.

Yiğit harman Bayburt ile  Yozgat’ta;
 Merak etme meydanda bol kır atta.
Tütün olup Amasya’da, Tokat’ta,
Yaprak yaprak kırılmışım Türkiye’m.

Nefis kavun ikram eder Çankırı’n,
Karpuzdur simgesi  Diyarbakır’ın.
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Oluverip “Al elması Iğdır’ın”
Sofralara sürülmüşüm Türkiyem.

İstisnasız mükemmeldir her yerin,
Cennetle eş şu gönlümde değerin,
Saymakla tükenmez güzelliklerin,
Zannetme ki yorulmuşum Türkiye’m.

AY YILDIZLI BAYRAĞINA  DEYENE,
ÜRETMEDEN KAYNAĞINI YİYENE,
SANA TOPRAK PARÇASIDIR DİYENE,
DARILMIŞIM,DARILMIŞIM TÜRKİYE’M”.

                        Osman BULUT- 10.06.2003 –Iğdır

Osman Bulut
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Umuda Konmaktır Sevda

Umudu konmaktır gelip dalına
Deli gönül  kanat çırptı sevdaya.
Hiç bakmadan durumuna, halına
İşte tekrar bir göz kırptı sevdaya.

Gerçek bir melektir gülen yüzüyle,
Şaştım nasıl gördüm dünya gözüyle.
Ferhat kuvvetiyle, Mecnun hızıyla
Yüreğim korkmadan çarptı sevdaya.

Osman Bulut
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Umutmasın Seni

Sık sık uğra eşe, dosta
Gözler unutmasın seni!
Yandıkça yüreğin iste
Buzlar unutmasın seni!

Karı, ayazı bitirsin
Alıp dağlara götürsün.
Sımsıcak günler getirsin
Yazlar unutmasın seni!

Kalplere çizilsin resmin,
Baktıkça imrensin hasmın.
Dilden dile gezsin ismin
Sözler unutmasın seni!

Kulluktur istenen kuldan,
Çekseler de sağdan, soldan
Ayrılma ki doğru yoldan,
İzler unutmasın seni!

Gel tat aşkın gerçeğini,
Sal faninin  eteğini.
Kor eylesin yüreğini,
Közler unutmasın seni.
       18.09.2004 – Iğdır

Osman Bulut
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Unutsam mı Unutmasam mı

Karar veremedim onlarca sene,
Seni unutsam mı, unutmasam mı?
Bir çırpıda dönüverip bu güne,
Dünü unutsam mı, unutmasam mı?

Hatıralar hafızamda kördüğüm,
Az buz  değil  defterini dürdüğüm.
İlk değil de seni en son gördüğüm,
Anı unutsam mı, unutmasam mı?

Ne yakan suçludur, ne de yakılan,
Yarıştık; Seçildi yıkan yıkılan.
Bunca sene şu kafama takılan
Konu: Unutsam mı, unutmasam mı?

Hayalimde gezersin   akşam sabah
Dönüp de resmine bakamam, günah.
Yanağını  süsleyen o simsiyah
Beni unutsam mı, unutmasam mı?

Resimde fark ettim o estetiği,
Bir  Müzik dersiydi;  çektin tetiği,
Sosyali, Türkçeyi, Matematiği
Feni unutsam mı, unutmasam mı?

Gönül seni seçti, diyemedim dur
İnan ki tek suçum, günahım budur.
Sen de  bir şey söyle  Sevgili Burdur,
Onu unutsam mı, unutmasam mı?

Osman Bulut
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Unutulanlar

Sözü doğru söyleyen, atalar da!
Bizi öne yitenleri unutmuş…
Cümleleri sıralayıp art arda
Bol bol nutuk atanları unutmuş

Yorgun düşmüş ustaları çırağı,
Öldüm diyen hemen kazmış toprağı.
Kimi dünden açmış teslim bayrağı
Bu barutu bitenleri unutmuş.

Haksızlığı kafasına takmayan,
Zannetmem yorulsun yola çıkmayan.
Yedi yöne bir kez dönüp bakmayan,
Tek tarafı tutanları unutmuş…

Bazen yenim, bazen yerim dar deyip,
Niye hep ben başkaları var deyip
Yeter artık benden bu kadar deyip
Tüfeğini çatanları unutmuş…

Kimi resmi, kimi özel işinde,
Kimi dünya kimi ukba peşinde.
Okey-mokey masaları  başında,
Kirli hava yutanları unutmuş…

Bir bencillik sarmış tüm beyanları,
İşte gördük aklına uyanları.
Neme lazım, bana ne diyenleri,
Yan gelip de yatanları unutmuş…

Alıştık atılan koca taşlara,
Asılan yüzlere, çatık kaşlara.
Bin güçlükle pişirilen aşlara,
Bir kova su katanları unutmuş…

Osman Bulut
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Usanır

Gün gelir en sıkı dostluklar biter,
Can bedenden, beden candan usanır.
“Bunca telaş, uğraş yeter” der “yeter”
İnsan bu virane handan   usanır.

Bu dünya hayatı boştur can için,
Ne bal börek için, ne bir han için.
Yeni yeni hazlar, heyecan için,
Yarını özleyen dünden usanır.

Gün gelir can kuşu son bir kez öter,
Süre dolar ufuktaki gün batar.
Yetkiler alınır, görevler biter
Kan damardan, damar kandan usanır.

Kısmetini yersin, kalmaz sinide,
Dikkatlidir Azrail bu konuda.
Akıbet bağrına basar seni de,
Sanma yalan dünya senden usanır.

Osman Bulut
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Uzak Dur Uzak

Sürünenin zaten bellidir huyu;
Yürüyen yılandan uzak dur uzak.
Kokutur; havayı, toprağı, suyu,
Münafık olandan uzak dur uzak.

Faydasız ağacın kökü tez kurur,
Her gören bağrına bir balta vurur.
Ya patlar, ya çatlar, ya da kudurur,
Ahını alandan uzak dur uzak.

İyi seç dostunu, arkadaşını,
Düşman eder kirpiğine kaşını.
Şeytana özenip dertsiz başını
Belaya salandan uzak dur uzak.

Şu fani alemi gez köşe bucak,
Görürsün kim kime açmıştır kucak.
İt itle, kurt kurtla anlaşır ancak,
Dengini bulandan uzak dur uzak.

Bunamış beynini, parlak gösterip
Hurafeyi, batılı hak gösterip,
Akı kara, karayı ak gösterip,
Fikrini çalandan uzak dur uzak.

Pusulayı eksik etme çantadan,
Ayrılırsın yörüngeden, rotadan.
Haramdan, hileden hatta hatadan,
İlle de yalandan uzak dur uzak.

Pek fazla güvenme insanoğluna,
Ayağı yatkındır her tür oyuna.
Yarası olanlar gocunsun buna,
Hiç demem filandan uzak dur uzak.
                                  13.03.2004 Iğdır
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Uzun Adam

Cumhurbaşkanlığı Uzun Adam’a
Hayırlı, uğurlu, helal hoş olsun
Artık pabuçları atılır dama
Devlet’e, Kemal’a bol geçmiş olsun.

On iki partiyi devirdi bir şut,
 Destici mestici artık la mevcut
Ringe dizilenler  oldu nakavt
Beklerlerdi Recep Tayyip tuş olsun.

Bir büyük Ustayı bulmuş Türkiye
Dönüp de bakar mı hiç acemiye
Şansını denedi tutarsa diye
Ekmeleddin Beyinki de iş olsun.

Millet yapay projeyi yutmadı,
Bunca yıllık hizmeti unutmadı.
Kuru “ekmek” sloganı tutmadı
Seneye et, mangal, kömür, şiş olsun.

Bölünmüş yollarda yüklendi gaza
Kemalin hurdası geçirdi kaza
 Çatı için buyurunuz  namaza
İmam ya Gülen ya  Haydar Baş olsun.

İflas etti çürük mal dolu dükkan
Tek markadır: Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurun başkanı, Başbakan, Başkan
Sağ oldukça  ülkemde hep  baş olsun.
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Üşüyorum

Uzanıp yatmışım kara
Topraklarda üşüyorum.
Meylettim yüce dağlara
Konaklarda üşüyorum.

Eylüldü çıldırdı evren
Değişti  yurdumda  düzen.
Söylesem şaşarsın neden
Mamaklarda üşüyorum.

Aramadım yün yatağı
Ne duldayı ne koytağı.
Zirveye kurdum otağı
 Alçaklarda üşüyorum.

Rabbimin rızası için
Türk İslam davası için.
Güllerin sevdası için
Yapraklarda üşüyorum.

Kurbanım canlar canına
 Uzaktayım al yanına.
Geldim Habibim yanına
Uzaklarda üşüyorum.

Yiğidin kükremesidir
Korkağın titremesidir.
Büyük çilenin sesidir
Kulaklarda “Üşüyorum”.

Bak silindi kalpteki pas
Kurunca sevginle temas.
Gözde yaş var, gönülde yas
Dudaklarda: “Üşüyorum”.

Muhsin’e gönül verenler
Birlikte güller derenler.
Hiç susmasın  Alperenler,
Ocaklarda: “Üşüyorum”.

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vaktidir Güzel

Arsasını ben armağan edeyim
Bir yuva kurmanın vaktidir güzel.
Kabul et kalbimi kurban edeyim
Kazmayı vurmanın vaktidir güzel.

Kolon bana ait, sana da direk
Çalışalım  iki tende tek yürek.
Pamuktan ellere yakışır kürek
Şu harcı karmanın vaktidir güzel.

Hiç indirme şu ilanı gönülden
Seveceksen sev insanı gönülden.
Dil ucuyla değil can-ı gönülden
Halimi sormanın vaktidir güzel.

Girebilsem seninle tek kareye
Başka bir mesele kalmaz geriye.
Bu kaç göç nereye kadar nereye
Bİr yerde durmanın vaktidir güzel.

Sevdayı tatmadan geçirdin dünü
Gel boşa geçirme bari bu günü.
Teslim olan şu garibin gönlünü
Kuşatıp sarmanın vaktidir güzel.
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Var Diyemem

Deli gönül hâlâ   seninle dolu,
Başka yârim, yaranım var diyemem.
Sen arayıp sormadıkça  bu kulu,
Arayanım, soranım var diyemem.

Unutulman korkum da, endişem de,
Çakılı kal bir ömür sol  köşemde.
Göstermelik; sevincim de, neşem de
Mutlu devrim, devranım var diyemem.

Yaşadığım olay; tonla, bir yığın
Gel gör ki altında kaldı bir çığın.
Hafızamda senin bulunmadığın
Bir hatıram, bir anım var diyemem.

Osman Bulut
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Vardı

Beni kalpten vurdu o aşk  perisi,
Elinde bir oku, bir yayı vardı.
Görünmezdi göze başka birisi
Bu işte ya sihir, ya büyü vardı.

Dünyanın en güzel gülüydü bence,
İyi ki görmüşüm seneler önce.
İsminin harfleri gibi hem ince
Hem de pek yumuşak bir huyu vardı.

Gönlümdeki sultandı, padişahtı
Yıllar yıkamadı sunduğum tahtı.
Hem saçları, hem gözleri siyahtı
Ne uzun ne kısa bir boyu vardı.

Yıllarca aç susuz kalmışım, gel de
Unutursun de delisin herhalde.
Yanıp tutuştuğum  o tozlu çölde
Ne çeşme, ne pınar, ne kuyu vardı.

Yaşadı en büyük macerasını
Deli gönül geçirdi sırasını.
Unutmadım  okul numarasını
Aklımda her zaman o sayı vardı.

Kavgamız bitmedi gitse de yorgan,
Bir kerecik olsun etmedim  figan.
Tenimde ne kalpten başka bir organ,
Ne sevgiden başka bir duyu vardı.

Osman Bulut
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Vatan Millet Bayrak Aşkı İşte Bu

Evde, işte, fabrikada, tarlada
Vatan, Millet, Bayrak aşkı işte bu.
Hiç kimseye  söyletmeyiz  zorla da,
İçte   yoksa, eğretidir dışta bu.

Ne gelip geçici heves, ne moda
 Son nefesten önce dinmez bu seda.
Bir günlük, bir aylık değil bu sevda
Yarin için  hayal de bu düş de bu.

Kavga bitmez silah beleş oldukça,
Yüreklerde sızı, ateş oldukça.
Yetmiş altı milyon kardeş oldukça
Söylenecek Manisa’da, Muş’ta bu.

Düzen de bu dizelerde dirlik de
Böyle gelir  beraberlik birlik de.
Konuşmayı öğrenmenle birlikte
Ezberleyeceğin şiir  başta bu.
                          01/05/205  SMSN

Osman Bulut
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Vazgeçmek Yok

Yüreğimi kanatsa da dikeni,
Gönlümü fetheden gülden vazgeçmem…
Baş tacı eyledim beni yakanı,
Leyla Mecnunuyum çölden vazgeçmem…

Tutunacak bir dalım var çok şükür.
Olmaması benim için ölümdür.
Sallanıp kalsam da koca bir ömür,
Asılı kaldığım daldan vazgeçmem…

O sevgili naz etmekte haklıdır.
Yüreğini karıştıran aklıdır.
Aşığa en uygun hitap şeklidir,
Yalvarıp yakaran dilden vazgeçmem.

Sevda yurdundayım, kalpte idarem,
Hükmüne uymaktan başka yok çarem.
Vazgeçmiş değilse Aslı’dan Kerem,
Ben de senin gibi kuldan vazgeçmem.
                            25.02.2010   Kayseri
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Ya Rasulallah 2

Ya soğuk ya sıcak bir savaştadır
Sevgili  ümmetin Ya Resulallah.
Sıkıntıda, korkuda, telaştadır
Ahmet’in, Mehmet’in Ya Resulallah.

Arkadaki kıskanç, mağrur öndeki
Ne sağ yandaki dost, ne sol yandaki.
Bizlerde zerresi yoktur, Sendeki
Sonsuz merhametin Ya Resulallah.

Çare Sende her derde,  her soruna
Umut taşıyamaz olduk yarına.
Hep birlikte sarılmazsak Nuruna
Sonu yok zulmetin Ya Resulallah.

Şu’cu, Bu’cu bir gruba dahiliz
Kıyamete yakın olan nesiliz.
Her nedense hiç farkında değiliz
Pek çok alametin Ya Resulallah.

Sen tatlı dilliydin biz sivri dilli
Şeytanla aramız hep yağlı ballı.
Oysa yolu, şekli, şartları belli
Bu dine hizmetin Ya Resulallah.

Özümsesek buyurduğun sözleri
Otururduk kırıverip dizleri.
Tek kıbleye çağırmaz mı bizleri
Ezanın, kametin Ya Resulallah.

Oluverdik nefsimizin  koyunu
Yazar, çizer, oynar   türlü  oyunu.
Örnek alamadık hiçbir huyunu
Eşşiz Muhammedin Ya Resulallah.

Önder Sensin,  Rehber Sensin bu dinde
Güç,  yetki görmesin kimse kendinde.
Ayetle sabittir Allah indinde
Sonsuzdur kıymetin Ya Resulallah.

Habil’i katleden çağdaş Kabil’iz
Bildiğini okuyan zır cahiliz.
Milyarda birini görmüş değiliz
Çektiğin zahmetin Ya Resulallah.

Kulları yetkisiz yargılar olduk
Tutarsız tutumlar sergiler olduk,
Başını sonunu sorgular olduk
Takdirin, kısmetin Ya Resulallah.
              12.01.2014    Samsun
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Ya Resulallah

Nefret, şiddet ne ararsan var bizde,
Delirip  çıldırdık Ya Resulallah.
Kin besledik, büyüttük içimizde
Sevgiyi öldürdük  Ya Resulallah.

Kavgaya hazırdır kime ne dense,
Artık ne gelirse; kafa, kol, ense
Tevazuyu, hoşgörüyü  nedense
Ortadan kaldırdık Ya Resulallah.

Öğrenmeden fıkıh, akaid, kelam
Şu Hoca, Bu Hoca diye saldık nam.
Olduk cemaatin önünde  imam
Namazlar kıldırdık Ya Resulallah.

Çok  yaptık ölçüde, tartıda hile
Çalmadan kılmadık  namazı bile.
El ile, olmazsa dille, kalp ile
Topluma   saldırdık Ya Resulallah.

Çoktu hoca  efendimiz,  beyimiz
Dedik “size fedadır her şeyimiz.”
Önce gönlü, aklı sonra  neyimiz
Var ise çaldırdık Ya Resulallah.

İman konusunda koydun ilkeyi
Bizler geniş tutamadık  halkayı.
Nur Deryası dururken biz helkeyi
Çamura daldırdık Ya Resulallah.

Elbette doğmadık melek olarak,
Nefsi amir  seçtik direk olarak.
Ona destek, buna köstek olarak
Bir ömrü doldurduk Ya Resulallah.

Olayları  ne eledik,  ne süzdük,
Meseleyi kaba kuvvetle çözdük.
Çoğu kez  haklıyı ağlatıp üzdük
Haksızı  güldürdük  Ya Resulallah.

Oluverip  kör şeytanın casusu,
Kurduk kardeşliğe, barışa pusu.
Bulamadı; Toprak, hava, güneş, su
Gülleri soldurduk  Ya Resulallah.

Sonsuz  bir arzuyla daldık belaya,
Başımızı bin kez saldık belaya.
Bu azgın nefisle kaldık belaya
Ne dese aldırdık Ya Resulallah.

Kaçamadık; bencillikten, riyadan
Çıkamadık daldığımız rüyadan.
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Biz yılmadık, usanmadık dünyadan
Dünyayı  yıldırdık Ya Resulallah.
                           19/04/2015   SMSN
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Yahya Yiğit

Y-A-H-Y-A
Yüzün Yusuf olsun, özün İsmail
Aşkın Habibullah, İbrahim Halil.
Hayan Osman (R.A.)  gibi temiz ve asil
Yiğitlikte Ali (R.A.)  gibi adam ol
Adalette Ömer (R.A.)  gibi sağlam ol.

Y-A-H-Y-A
Yunus ol deryada balıkla dolaş,
Adem ol Cennetten dünyaya ulaş.
Harun’la Musa’ya oluver yoldaş
Yiğit oğlu yiğit yolun ak olsun,
Arkadaşın üç beş değil, yüz olsun

Y-A-H-Y-A
Yüreğini takma sakın güllere,
Arzuların karışmasın sellere.
Hayallerin kapılmasın yellere,
Yar dediğin Leyla gibi yar olsun,
Aslı’dan, Şirin’den haberdar olsun.

Y-A-H-Y-A
Yağmur ol; yuvaya dolsun bereket,
Ateş ol; yüreği sarsın hararet.
Hava ol da her tarafa nüfuz et,
Yaşadıkça faydalı ol aleme,
Aklından taşanı yükle kaleme.

Y-A-H-Y-A
Yunus gibi; coşsun gönül tellerin
Akif gibi şiir sunsun dillerin.
Hayyam gibi boş kalmasın ellerin,
Yüreğinde yansın sevdanın közü,
Aklından çıkmasın amcanın sözü.

Y-A-H-Y-A

YAHYA; Dedenin, ninenin peteği,
Ailenin bebeğinin bebeği.
Halaların mis kokulu çiçeği,
Yetim yeğenimin YİĞİT yavrusu,
Adam gibi adam sözün doğrusu.
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Yahya Yiğit Öztürk

Yüzün Yusuf olsun, özün İsmail
Aşkın Habibullah, İbrahim Halil.
Hayan Osman (R.A.)   gibi temiz ve asil
Yiğitlikte Ali  (R.A.)   gibi  adam ol
Adalette Ömer  (R.A.)  gibi sağlam ol.

              Y-A-H-Y-A
Yunus ol deryada balıkla dolaş,
Adem ol Cennetten dünyaya ulaş.
Harun’la Musa’ya oluver yoldaş
Yiğit oğlu yiğit yolun ak olsun,
Arkadaşın üç beş değil, yüz olsun

            Y-A-H-Y-A
Yüreğini takma sakın güllere,
Arzuların karışmasın sellere.
Hayallerin kapılmasın yellere,
Yar dediğin Leyla gibi yar olsun,
Aslı’dan, Şirin’den haberdar olsun.

                Y-A-H-Y-A
Yağmur ol; yuvaya dolsun bereket,
Ateş ol; yüreği sarsın hararet.
Hava ol da her tarafa nüfuz et,
Yaşadıkça faydalı ol aleme,
Aklından taşanı yükle kaleme.

                Y-A-H-Y-A
Yunus gibi; coşsun gönül tellerin
Akif gibi şiir sunsun dillerin.
Hayyam gibi boş kalmasın ellerin,
Yüreğinde yansın sevdanın közü,
Aklından çıkmasın amcanın sözü.

                Y-A-H-Y-A

YAHYA; Dedenin, ninenin peteği,
Ailenin bebeğinin bebeği.
Halaların mis kokulu çiçeği,
Yetim yeğenimin YİĞİT yavrusu,
Adam gibi adam sözün doğrusu.
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Yalan Dünya

Temelsiz bir konak gibi,
Sallanırsın yalan dünya! ...
Eline düşen garibi,
Kullanırsın yalan dünya! ...

Tanıyanlar iyi tanır,
Tanımayan gerçek sanır.
Bahar gelince allanır,
Pullanırsın yalan dünya! ...

Görüntüne kandım ben de,
Hiçbir lezzet yokmuş sen de.
Kainat denen mahzende,
Yıllanırsın yalan dünya! ...

Eremeden bir murada,
Gider kim varsa sırada.
Bunadıkça sen burada,
Del’lenirsen yalan dünya! ...

Zarar mı verdim destine?
Kem söz mü dedim dostuna?
Gelip Osman’ın üstüne,
Çullanırsın yalan dünya! ...
 03/09/2005 Iğdır
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Yanarsın

YANARSIN! ..

Şansı olan kızıl korda dans eder;
Sen bir avuç soğuk külde yanarsın…
Bilmem ki bu hale alimler ne der?
Buz tutmuş denizde, gölde yanarsın..

İyi kötü yaşar; beş buçuk milyar
Bu dünya sadece sana gelir dar.
Başın alıp gitsen Fizan’a kadar,
Bir de o sımsıcak çölde yanarsın…

Yiğit o ki duruşunu terk etmez,
Savunduğu fikirlerden çark etmez.
Kaderinse yanmak; yer hiç fark etmez
Orta yerde, sağda, solda yanarsın…

Yırtıcı aslana, kaplana çatta,
Rastlama aksiye sakın hayatta.
Onun ömrü gelir geçer “rahat”ta,
Sen yıllarca “hazır ol”da yanarsın

Hayatın hem dram, hem kara mizah,
Yine de demezsin “yeter, illallah! ”
Dökülmez dilinden; bir kere “eyvah”
Sessiz, dumansız bir halde yanarsın…

Her yerde her zaman böyle nâçarsın,
Yerin yurdun belli, nere  kaçarsın?
Kış bitti diyerek çiçek açarsın,
Mart ayazı başlar dalda yanarsın…

Can kuşu uçarsa bir gün  döşünden,
Talihin ayrılır sanma peşinden.
İmam kaynar suyu döker başından,
Giderayak bir de salda yanarsın..

                                           (2006 Iğdır)
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Yaşamın Şartları

İçindeki kurtla kuşu birlikte,
Gütmeyince bu dünyada yaşanmaz.
 Hem acı, hem sevinç hayat bu işte,
Tatmayınca bu dünyada yaşanmaz.

Harmanı sırtına yüklemiş felek,
Boşuna uğraşma delinmiş elek.
Dertlerin üstüne bir şarjör fişek,
Atmayınca bu dünyada yaşanmaz.

Uçup gideceksen uğraşma yelle,
Kahır çekemezsen gezme güzelle
Gülü eldivenle, ateşi elle
Tutmayınca bu dünyada yaşanmaz.

Gelip gidenlerden bir ibret al da
Kalmasın dostluklar düşte masalda.
Bir serçeyle bir atmaca tek dalda,
Ötmeyince bu dünyada yaşanmaz
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Yaşlandık

Kimileri “et” zannetti, dişlendik
Kimileri “kuş” zannetti, taşlandık.

Dönem geldi; oluverdik baş tacı
Dönem geldi; ötelendik, dışlandık.

Ham demirdik;  iyi- kötü, zor- kolay
Okulda, sokakta, evde işlendik.

Değişmedi kesinlikle  kökümüz
Dalımızdan bir iki kez  aşlandık.

Gördük bir güzeli okul yolunda
Üzüm gibi gözlerinden hoşlandık

Tattık bir şekilde aşk acısını
Çok hasar yok (!)  gönlümüzden şişlendik.

Hamdolsun Rabbime bu güne kadar
Seneleri yedik içtik yaşlandık.
                            31/03/2016
                                      5M5N
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Yaşlanmak

Yaşlanmak mı dedin geç bu işleri
Ağzımızda duruyor süt dişleri.
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Yaşlanmayınca

Sapasağlam; Kafa, gövde, el, ayak
Sorun görünmüyor yaşlanmayınca.
Gözlerdeki gözlük, eldeki dayak
Narin görünmüyor yaşlanmayınca.

Döşten, sırttan bol bol yersin kırbacı,
Dostların; Hemşire, doktor, eczacı.
Dünyanın en keskin acı  ilacı
Şirin görünmüyor yaşlanmayınca.

Genç iken çok kolay hedefe varmak
Dağlar bir karıştır, tepe bir parmak.
Her gün gayet rahat geçtiğin ırmak
Derin görünmüyor yaşlanmayınca.

Günde on kez gezip durmazsın Kaf’ı,
Doldurursun camideki ön safı.
Osman der ki hoş  olan tek  tarafı
Torun görünmüyor yaşlanmayınca.
                                           01/04/2016- 5M5N
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Yatan Olmadı

Aklımı kiraya vermek istedim
Delilerden başka tutan olmadı.
Atıldım meydana “Dayıyım” dedim
Yeğenlerden başka yutan olmadı.

Arz-ı hürmet ile çıktım önüne,
Bunlar yakışmıyor baktım önüne,
Yüzlerce sivri söz döktüm önüne
Cahilin gözüne batan olmadı.

Bazıları uğratsa da hüsrana.
Mesafeli davranmadım insana
Gönlü döşek edip serdim meydana
Dosttan başka gelip yatan olmadı.
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Yavrum

Dudaklarım kurban olsun
Minicik ellere yavrum…
Kucağıma cennet dolsun,
Sarıl şu kollara yavrum…

Hele emekle, yürü, koş
Mutluluk bu gerisi boş.
Dinleyici olmak ne hoş
Şakıyan dillere yavrum…

Ne karanfil, ne de reyhan
Kokan sensin; elvan elvan.
Doyar mı bahçe, bahçıvan
Misk kokan güllere yavrum…

Ya polistir, ya komutan
 Doktor olur kimi zaman.
Benden kocaman on puan
Bu güzel rollere  yavrum…

Sabahtan akşama kadar,
Gözlenir durur kapılar.
Bu günlerin yarını var
Bakarım yollara yavrum…

            01.01.2008
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Yayladere Güzel

Yayladere sevdasıyla tutuşup;
Bu renkli sayfada buluşmak güzel….
O diyardan uzaklarda yetişip;
O şirin köy için çalışmak güzel…

İnsan elbet özler baba yurdunu;
Masum kuzusunu, zalim kurdunu,
Acısını, sevincini, derdini;
Severek paylaşıp, bölüşmek güzel….

Fethedildi uzay, çözüldü atom,
Şimdi de patlayan bilgidir bom bom
Yayladere Yirmi dokuz nokta com;
Bu şirin sitede dolaşmak  güzel,

Gavurun bizlere en son kıyağı;
Bizlere sunduğu inter net ağı.
Zaman teknoloji, bilişim çağı;
Çağa yakalayıp gelişmek güzel….
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Yayladere Hasreti

Kırk yedi senedir sürer bu hasret
Bir gün olsun “yeter çık gel” demedin…
Bekledim Samimi özel bir davet
Şu gurbet ellerden kalk gel demedin.

Sensin benim ata yurdum, öz yurdum,
Senelerce seni düşünüp durdum.
Yüreğimde bir hayali taht kurdum,
İşte buradayım yık gel demedin.

Yeşil Yayladere’m senle işim var,
Sonsuz hayallerim, renk renk düşüm var.
Dünyamda kızlarım, oğlum, eşim var
Hepsini peşine tak gel demedin…

Olmuşum bir defa “gurbet tutsağı”
El alem zanneder “sıla kaçağı”,
Esirgedin birkaç karış toprağı
Sana yerim yurdum çok, gel demedin.

Sen koskoca İstanbul’u çağırdın,
Hem zengini hem yoksulu çağırdın.
Darda kalan onca kulu çağırdın,
Sen de gemileri yak gel demedin.

Nazarında; saygıdeğer, muteber
Olanlara hemen gönderdin haber.
“Mevla ne verdiyse yeriz beraber
Çekinme soframa çök gel” demedin.

“Geliyorum kucağını aç” dedim
Atmadın bu yönde ufacık adım.
Seninle kavgaya bile var idim
Korktun, yumruğunu sık gel demedin.

Dağlarında kurda kuşa yer verdin,
Varını yoğunu önüne serdin.
Ser sefil kullara kol kanat gerdin,
Bana da boynunu bük gel demedin.

Yeter bunca hasret yeter dedim ben,
Ayrılık ölümden beter dedim ben,
“Ot kökü üstünde biter” dedim ben
İşte toprak işte kök, gel demedin.

Bunca yıl özlemle doldumça doldum
Sana ermek için bu yolu buldum.
BULUT idim damla damla su oldum,
Toprağıma yağ da ak gel demedin.

                                        07.09.2010
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Yayladere Köyü (Gümüşhane)

Bunca yıldır ben birini;
Arıyorum Yayladere…
Ne olur söyle yerini,
Eriyorum  Yayladere…

Merhamet yok şu yıllarda,
Kırar dalımı sallarda.
Geçip gittiği yollarda,
Yürüyorum Yayladere…

Üç günlük yalan dünyada,
Ermeden gitti murada.
Onu sadece rüyada,
Görüyorum Yayladere…

Böyledir dünyanın hali,
Eser er geç hazan yeli.
Düşen yapraklar misali,
Kuruyorum Yayladere…

Ta o acı günden beri,
Görmemek için o yeri,
Durup durup filmi geri,
Sarıyorum Yayladere…

Babamı gurbete niçin,
Saldın demem yoktur suçun.
Ağaç gibi için için,
Çürüyorum Yayladere…

Sığmaz oldu kabuğa öz,
Mala mülke  doymuyor  göz.
Gurbete çıkmam sana söz,
Veriyorum Yayladere…

Yeri yurdu olmuş kayıp,
Araştırsam derler ayıp.
Bağrında bir yer arayıp,
Duruyurum Yayladere…
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Yeni Yıl

Yeni yıl, yeni yük yaş hanemize,
Sorsam  mutluluk der  divanemize.
O’nun elindeyken her saniyemiz
Koca yıla sahip çıkmak nemize.
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Yeni Yıl 2

Ömrümüze bir yıl daha eklendi,
Biraz daha  ağırlaştı  vücutlar.
Günü ayı var gücüyle yüklendi
Sağlı sollu daraltıldı  hudutlar.

Gönül onu bunu kabul etmedi,
Süregelen  sevdalar var bitmedi
Hayallere bu yıl yine   yetmedi
Yenisine ertelendi umutlar.

Doldu bahçemize hem kış hem bahar
Yaptı görevini Güneş’le rüzgar.
Yağdı hissemize düşen dolu, kar
Tepemizden ayrılmadı bulutlar.

Ne çocukluk ne gençlik çağı sıktı
Gah üzgün gah mutlu geçirdik vakti.
Bir’den geldi elli küsüre çıktı.
Orantılı yükselmekte mevcutlar.

Hayat oyun dedik eylemedik dert
Yıldırmadı  gördüğümüz  sarı kart.
Dedik kırmızıya kadar hücum  şart
Gidip   direklerden  dönse de şutlar.

Ne  asalak  yaşadık ne  zorbaca
Güvenmedik avantaya, haraca.
Erinmeden çıkıverdik ağaca
Ağzımıza  düşmedi hiç  armutlar.

Bir bedava at bu dünya kim binmez,
Düşer düşürülür, kendi hiç inmez.
Tutulmadı denmez, tutuldu denmez
Kendi nefsimizden gelen komutlar.

Şansın  varsa yandı keklikle tavşan
Şansın  yoksa perişansın perişan.
Bir işe yaramaz aldığın nişan
Yan çizdikçe saçmalarla, barutlar.

Malın mülkün olsa da on düzine
Yeri gelir çare olmaz sızına.
Sağlık sıhhat en kıymetli hazine
Süs içinmiş  pırlantalar, yakutlar
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Yenildim

Usul uyak bilen şairim güya
Gel gör ki iki çift söze yenildim.
Kimse kınamasın ayıp değil ya,
Sevdiğim  o güzel kıza  yenildim.

Sevgi de kavga da sürmüyor adil,
Kim var kim yok  gelir olur müdahil.
Sadece iki çift sözüne değil.
Kara saça, ela göze yenildim.

O öğretti bana nedirmiş bu aşk,
Kalpleri  bağlayan   kendirmiş bu aşk.
Anladım her şeye kadirmiş bu aşk
Huzurunda geldim dize, yenildim.

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yerimde Sayarım

Kaçırır durursun  benden yüzünü,
Neredesin; ne görür ne duyarım.
Çaresizim şu   gönlümün gözünü,
Ben ha bire  hayallerle  boyarım.

Biçilmiyor kara  sevdaya  vade,
Seninle açılıp kapandı perde.
Özenerek beslemişim gönlümde,
Kırk yıllık bu aşka nasıl kıyarım.

Zannetme sözlerim latife, şaka,
Hiç bitmedi bu ilgi, bu alaka.
Aklımdasın her saat,  her dakika
Tek saniye bozulmadı ayarım.

Bir tarafta gönlüm, bir tarafta sen,
Arada ben oldum çileyi çeken.
Bu konuda  bir şey yapamam ki ben,
Gücüm olsa zaten senden  cayarım.

Bunca zaman ne sen geldin insafa,
Ne ben çekip gittim başka tarafa.
Aynı ayak, bendeki aynı kafa
O gün bu gün hep yerimde sayarım.
                                           05/03/2017
                                                  5M5N
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Yeşil Iğdır

Kavun da karpuz da yetişir fakat;
Kayısının balı Yeşil Iğdır’da.
Lezzetine doyamazsın al da tat,
Elmaların alı Yeşil Iğdır’da.

Elini öpeyim Türkçe’yi bulda,
Ne İzmir’de kalmış, ne İstanbul’da.
Konuşulur; Evde, işte, okulda,
Milletin öz dili Yeşil Iğdır’da.

Gel alim ol, dinlenir sevilirsin,
Cahil olma, dil ile dövülürsün.
Meclislerde  taşlanır, kovulursun,
Kırma gonca gülü Yeşil Iğdır’da.

Geçti artık ayrılığın sırası,
Hiç sönmesin bu sevginin çırası,
Anadolu- Azerbaycan arası,
Kardeşliğin yolu Yeşil Iğdır’da.

Günler yaslı geçer muharremlerde,
Döverler sineyi “Kerbela” der de,
Ehli beyt sevgisi yaşar her yerde,
Baş tacıdır Ali Yeşil Iğdır’da.

Kıvrıla kıvrıla her yeri  gezen,
Sonunda yorulup sınırı çizen,
Nazlı akan Aras kabarır bazen,
Yıkar sağı solu Yeşil Iğdır’da.

Bahar gelir tüm tabiat dirilir,
Sanki İrem bahçesine girilir,
Ayağına çayır çimen serilir,
Gerekmez ki halı Yeşil Iğdır’da.

Yaz kış akar dereleri, çayları,
Her yana serpilmiş şirin köyleri;
Kula’yı, Pirli’yi Ağabey’leri,
Çık gez Abbas göl’ü  Yeşil Iğdır’da.

Gayet tatlı dilli bayanı, bayı,
Bilemem çok mudur bu işte payı?
Kıtlama usulü içerler çayı,
Demlikler hep dolu Yeşil Iğdır’da

          Sevda alemine dalmış bir süre,
          Hem söylemiş hem saz çalmış bir süre,
          Tekaltı Dağı’nda kalmış bir süre,
          Ayvaz’la Köroğlu Yeşil Iğdır’da.

Kuşlar aynı dalda ötüşüvermiş,
Kinler, düşmanlıklar yatışıvermiş,
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Dört ülke el ele tutuşuvermiş,
Yurdumun son ili Yeşil Iğdır’da!

          Kırk yıldır gezerim cennet vatanı,
          Iğdır kadar güzel, hoştur her yanı.
          Arkadaşlar  sorarlarsa Osman’ı
         “Yahşidir” her hali Yeşil Iğdır’da!
                                      Osman BULUT  Iğdır - 2003
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Yeşil ığdır 2

Dağını taşını dolaştım; yaz, kış
Yollarından yakınmadım Iğdır’ın…
Canlı mahlukuyla yaptım bir barış,
Cansızına dokunmadım Iğdır’ın…

Payına düşeni alıp yiyenden,
Zarar gelmez; gözü gönlü doyandan.
Uzak durdum; akıllıyım diyenden,
Delisinden çekinmedim Iğdır’ın…

Renk renk libasları giyip geçtiler,
Yüreğime ateş koyup geçtiler.
Bir emmi, bir dayı deyip geçtiler,
Bir gülünü takınmadım Iğdır’ın…

İlaç sunsa Habip Babar sazından
Kurtulursun her derdinden sızından.
Kaçtığım gerçektir sıcak yazından,
Kışlarından sakınmadım Iğdır’ın…
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Yeter

Kalpte dalgalanan, sevgi bayrağı
Nefrete yenilip  inmesin yeter.
Önemlidir; dostluk,  kardeşlik bağı
Bir gün kördüğüme dönmesin yeter.

Ahvalimiz ömür denen dosyada
Edep de olmalı, ar da, haya da.
Bizler için  şu üç günlük dünyada,
Saygıyı kaybetmiş denmesin yeter.

Kadirşinas dostlar zikretsin bizi,
Dövse de tez geçer, acısı, izi.
İsmimizi; laubali, müstehzi
Mürai ağızlar anmasın yeter.

Bencillik bitini ezen  bir yürek,
Benliği bedenden süzen bir yürek,
Tevazu atında gezen bir yürek,
Gurur merkebine binmesin yeter.

İfade etmeye  yetmez bin cümle,
Durdurmak imkansız  dizginle, gemle.
Duyguların salgısıdır her damla,
Gözlerdeki yağmur dinmesin yeter.

Kalpten dile doğru akar balımız,
Hal bilene aşikardır halımız,
Vallahi narindir gönül dalımız,
Kabaca ötenler konmasın yeter.

Dünya alem deli bilsin, saf sansın
Osman bu durumdan niye utansın?
Ali’ye aldansın, Veli’ye kansın
Nefsine aldanıp kanmasın yeter.
            09/06/2009  Kayseri
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Yetmiyor mu?

657'liklere...
Sizleri; Perişan, Sefil
Aç Eyledik Yetmiyor Mu?
Orta Direk Bile Değil
Hiç Eyledik Yetmiyor Mu?

Çekmedik Mi Fişinizi,
Otuz İki Dişinizi?
Kolay Olan İşinizi
Güç Eyledik Yetmiyor Mu?

Hala Tükenmez Sancınız
Asla Artmaz Kıvancınız.
Yedi İken Kazancınız
Üç Eyledik Yetmiyor Mu?

Lüzum Yok Vurup Kırmaya
Pişeceksiniz Bir Aya.
Sizleri Yaprak Sarmaya,
İç Eyledik Yetmiyor Mu?

Ne Verilse Çoktur Size,
Devlet Saplanır Krize.
Bu Görevi Kendimize,
Borç Eyledik Yetmiyor Mu?

Biraz Gerdik Yayınızı,
Değiştirdik Huyunuzu.
Sinirsel Katsayınızı,
Kaç Eyledik Yetmiyor Mu?

Nemize Gerek Çobanlık
Şurda Dururken Sultanlık.
Sizleri De Bir Kurbanlık
Koç Eyledik Yetmiyor Mu?
                           Osman Bulut
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Yıkanlar

Bu dünyada sıkıntılar,
Eziyetler yıktı beni.
Ani gelen sarsıntılar,
Hareketler yıktı beni.

Doğru! Vahşi olmadığım.
Taş atanı dalmadığım.
Sebebini bilmediğim,
Husumetler yıktı beni.

Etmem dedim kula kulluk,
Rahat etmedim bir soluk.
Ne hastalık, ne yoksulluk
Ne afetler yıktı beni.

Öğrendim asıl sorunu,
Dostun düşmanın yerini,
Unutamam hiç birini,
Hiyanetler yıktı beni.

Çattım ki öyle adama,
Tenezzül etmez selama.
Boğdum izzet-ü ikrama
Bu hizmetler yıktı beni.

Her gelen döktü kanımı,
Yapamadım bir tanımı.
Sarıvermiş her yanımı
Kasavetler yıktı beni.

Kıldan ince pis hesaplar,
Gelir etrafımı kaplar.
Arkamdan dönen dolaplar
Şikayetler yıktı beni.

Kalpleri bağlayıp tutan,
Pamuk ipliğiymiş zaten.
Güç başlayıp, kolay biten
Muhabbetler yıktı beni.
                Bayburt 23.04.2004
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Yıldızlar Kayar Ölüm

Duyuyoruz; yalnız göklerde değil
Yerde de her vakit yıldızlar kayar! ...
O acı oltayı atar Azrail,
Tadılır son öğün yıldızlar kayar! ...

Azrail’e karşı yalnızız yalnız,
Faydası; eş, ana, baba, oğul, kız.
Bir gün gurbet elde sessiz sedasız
Sonu gelir ömrün yıldızlar kayar! ...

Elbette tutmayız ecele kafa;
Zamansızı edilmiyor müdafaa.
Elinde olmadan dört bir tarafa,
Saçar keder, hüzün yıldızlar kayar! ...

Ölüm hem mukadder hem de çok hazin,
Öyle halkeylemiş Rabbulalemin.
Başlar kara günler, kalanlar için
Biter bayram düğün yıldızlar kayar! ...

Biz de yaklaşırız o son durağa,
Kısmetse belerler malum kundağa.
Vakitli vakitsiz düşer toğrağa,
Büyük küçük bütün yıldızlar kayar! ...

Hep dışarda dolaşsa da umutlar,
Çizilidir varacağın hudutlar.
İbret alsın gafil gezen Bulut’lar,
Ondan daha üstün yıldızlar kayar! ...

03/08/2006 Çarşamba Samsun

Osman Bulut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yıllar

Davacıyım sizden bunu biliniz,
Beni sefil halde bırakan yıllar..
Geriye hiç uzanmaz mı eliniz
Beni yarı yolda bırakan yıllar…

Yaz geçti güz geldi, başladı hasat
Günlerin düşmandı, ayların fesat.
Tutup koparmama vermedi fırsat,
Kısmetimi dalda bırakan yıllar…

Küllemedi bu sevdanın közünü,
Sızlayan yarama sardı hüzünü.
O gün bu gün göstermedi yüzünü,
Gönlümü o gülde bırakan yıllar…

Umutlarım vardı, attı nehire
Tatlı hayat o gün döndü zehire.
Sürgün etti beni nice şehire,
Onu hep o ilde bırakan yıllar…

Rast geldikçe o diyardan birine,
Selam saldım: dedi “baş üzerine”.
Ulaşmamış emanetim yerine
Selamımı elde bırakan yıllar…

Geceyi gündüzü kattım hesaba,
Severek katlandım ben bu azaba.
Ne zaman çıkarıp alır acaba
Beni hep o gölde bırakan yıllar…

                      30/12/2007 Kayseri
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Yılmak Yok Yaşamaya Devam

Ömrümüze bir yıl daha eklendi,
Biraz daha  ağırlaştı  vücutlar.
Günü ayı var gücüyle yüklendi
Sağlı sollu daraltıldı  hudutlar.

Gönül onu bunu kabul etmedi,
Süregelen  sevdalar var bitmedi
Hayallere bu yıl yine   yetmedi
Yenisine ertelendi umutlar.

Doldu bahçemize hem kış hem bahar
Yaptı görevini Güneş’le rüzgar.
Yağdı hissemize düşen dolu, kar
Tepemizden ayrılmadı bulutlar.

Ne çocukluk ne gençlik çağı sıktı
Gah üzgün gah mutlu geçirdik vakti.
Bir’den geldi elli küsüre çıktı.
Orantılı yükselmekte mevcutlar.

Hayat oyun dedik eylemedik dert
Yıldırmadı  gördüğümüz  sarı kart.
Dedik kırmızıya kadar hücum  şart
Gidip   direklerden  dönse de şutlar.

Ne  asalak  yaşadık ne  zorbaca
Güvenmedik avantaya, haraca.
Erinmeden çıkıverdik ağaca
Ağzımıza  düşmedi hiç  armutlar.

Bir bedava at bu dünya kim binmez,
Düşer düşürülür, kendi hiç inmez.
Tutulmadı denmez, tutuldu denmez
Kendi nefsimizden gelen komutlar.

Şansın  varsa yandı keklikle tavşan
Şansın  yoksa perişansın perişan.
Bir işe yaramaz aldığın nişan
Yan çizdikçe saçmalarla, barutlar.

Malın mülkün olsa da on düzine
Yeri gelir çare olmaz sızına.
Sağlık sıhhat en kıymetli hazine
Süs içinmiş  pırlantalar, yakutlar
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Yok Arkadaş Yok

Helaldir; yiyelim birbirimizi
Zira memlekette ekmek yok aş yok.
Ömer, Osman bilmez  Bekir’imizi
Arasında muhabbet yok, hoş beş yok.

Alamet-i farikamız kurnazlık
Bazen  yalakalık, bazen bağnazlık
Hilebazlık, hokkabazlık, cambazlık
Yaptığımız iyi, güzel bir iş yok.

Dağım deme; toprak idin evvela
Dönüp  çamur olmadıysan ne âlâ
Kalpler kıskanç, bencil; akıl ukela
Şöyle mütevazi hayal yok, düş yok.

Makam, mevki, mal, mülk bir kader kısmet
Şu dünyada sağlık en büyük nimet.
Kul da çalışacak edecek zahmet
Gezip dolaşmayan böcek yok, kuş yok.

Kadere iman farz, olma böyle sert.
Mutlak sahibimiz elbette cömert
Doğmakla bir bilet aldı ya  her fert
Muhakkak  bir şeyler çıkacak boş yok.

Eşit; Hasan Emmi Hüseyin beyle
İpek giyen, keten giyen bireyle.
Sende ikisi de varsa şükreyle
Bahçemde ceviz var, ağzımda diş yok.

Nefis var ya nefis, bilmez dur durak
İster ki ağaçlar dökmesin yaprak.
Dört mevsim zerzevat üretsin toprak
Nasılsa dünyada bahar var, kış yok.

Satır satır her ne dendi nefsime.
Atmam lazım bu kemendi nefsime,
Bunlar uyarımdır kendi nefsime
Herhangi birine attığım taş yok.

                             Samsun 22.07.2014
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Yok Yok Yok

İsrail denen bir katil devlet var
Ağzını, burnunu tutup kıran yok.
Abisi ABD ondan da gaddar
Korkaklıktan  üstüne hiç  varan yok.

Küçük olan şımartılmış şımarmış
Yoksa canı bir sıkımlık kadarmış
Büyük olan kabarmış da kabarmış
Kim demiş yirminci çağda Tiran yok.

Huzur varsa bir yerde çıldırırlar,
Fitne yayar ortadan kaldırırlar.
Aç kurt gibi dört yana saldırırlar
Önlerinde tek  Türkiye, İran yok.

Biri önden gidenidir katilin,
Biri ta kendisi esas failin.
ABD’nin sağ kolu İsrail’in
Şiddetinde orantı yok, oran yok.

Dünya kurtlar kuşlar için merakta,
Müslümanlar ölsün diyor  bırak da.
Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta
Olup bitenlere  kafa yoran yok.

Milyarder sultanlar, şeyhler var sahi
Bu zulmü işitmez, görmez   vallahi.
Bu iki barbara söz ile dahi
Türkiye’den başka hesap soran yok.

ABD’ye tabi olan memurlar
İnşallah Cehenneme demirler.
Minicik krallar, cüce emirler
Size mazlumlardan şükran mükran yok.

Bombalanmış gitmiş  güme Gazzeli,
Kime duyuracak  kime Gazzeli.
Niye sahipsizim  deme  Gazzeli ,
Petrolün yok, silahın yok, paran yok.

Uygar (!) Avrupa’nın çıkmaz ki çıtı,
Kalpleri mazluma karşı hep katı.
Teröristi korur kollar da batı
Gazzeli’ye gazete yok, ekran yok.

Seni sevmez;  emperyalist,  sosyalist,
Ne hümanist  dert eder  ne feminist
Ne topçusun, ne popçusun, ne artist
Peşinde iki üç milyar hayran yok.

Mekkede şeytanı taşlamak kolay
Esas ikisini  haklamak olay.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bize kuvvet cesaret ver Sen Ya Hayy!
Bir görsünler  eski  devir devran yok.
                                          16/05/2018
                                                5M5N
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Yoruldum

İncitmedi ayağımı yokuşlar,
Nedense inişte, düzde yoruldum.
Rakip olamadı koşarken kuşlar
Yürürken  minimum hızda yoruldum.

Aynı minval üzre dönen halayı,
Terketmek lazımmış çözdüm olayı.
İşime gelmedi  işin kolayı
Açılmış çığırda, izde yoruldum.

Sürmedim nefsime tek  süs tek nakış
Ritmimi yarıya düşürdü alkış.
Doping oldu bana fırtına, kar, kış
Baharda terledim, yazda yoruldum.

Davetli davetsiz söze karıştım,
Meramımı anlatmaya giriştim.
Had bilenle bin bir defa yarıştım
Cahile gelince yüzde yoruldum
                      18.10.2014   SMSN.
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Yüzde Severiz

Aşkın mevsimlerle ilgisi yoktur,
Baharda severiz, güzde severiz.
Ne de olsa sevmek sevilmek haktır
Fırsatı bulunca  biz de severiz.

Dikkatini çeker bir kaşı kara
Oluverir kalbinde bir numara
Nüfuz eder ta en kılcal damara
Yani sözde değil özde severiz.

Varsın bulunmasın; filmi klipi
Kaval bile avutur bir garibi
Karac’oğlan gibi, Köroğlu gibi
Yeri gelir sazda sözde severiz.

Hiçbir aşık keklik değil çantada,
Çırak da kaybeder bunda usta da.
Mevzu aşksa kriterler ortada
Resme bakıp uygun dozda severiz.

Her ne kadar hazırsak da uçuşa,
Uç denmez kanatsız kuyruksuz kuşa.
Yeter ki iş sürülmesin yokuşa,
İnişte olmazsa düzde severiz.

Sevda tektir çölde Leyla ararsak
Ferhat gibi  dağı, taşı yararsak
Şaşkın ördek misali bîkararsak
İki kez de üç dört kez  de severiz.

Kem gözlerden  uğramazsa nazara
Sevdamız mezara kadar mezara
Başa bir şey gelmemişse kazara
Korkmayız azami hızda severiz.

Ask deriz de, bir de kader kısmet var
Güzel kaynamıyor ya köşe kenar.
Vakit bol; yetmişe, seksene kadar
Belki de doksanda, yüzde severiz.
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Zannetme

Yüreğimde kopardığın fırtına,
Kırk yıl geçti diye, dindi zannetme.
Gönül  hedef oldu taşın sertine
Kaçıp  bir köşeye  sindi zannetme.

Hiç de incitmedi  taşların beni.
Senden soğutmadı kışların beni,
O siyah gözlerin, kaşların beni
Esir aldı diye  yendi zannetme.

Çeken   bilir kara  sevdayı çeken,
Yaşlanmış  gibiyim hem de çok  erken,
Hasretin yüküdür belimi büken,
Sırtımdan bir tek gün indi zannetme.
                               26/10/2015 SMSN
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Zengin

Koşar yardımına binlerce kişi,
Arabası yolda kalmaz zenginin.
Her makamda halledilir tüm işi
Dilekçesi elde kalmaz zenginin.

Kulak kabartılır her tür lafına,
Gülen olmaz; hatasına, gafına
Yayılır dünyanın dört tarafına
Namı tek bir ilde kalmaz zenginin.

Pusatı var, avradı, var,  atı var,
Villası var, yalısı var, katı var,
Okyanusta gezen süslü yatı var
 Aklı kuru gölde kalmaz zenginin.

Keyfi yerindedir; baharda, güzde
İniş yokuş sevmez dolanır düzde.
Nar gibi kızarır, kor gibi közde
Kebabı hiç  külde kalmaz zenginin.

İstekleri ne biter ne azalır,
Karnı doyar amma gözü aç kalır.
Yakarak, yıkarak, sökerek alır
Hakkı hiçbir kulda kalmaz zenginin.

Hayattayken para demez paraya
Hak tanınsa sırtlar gider oraya.
Akıbet  yerleşir mermer saraya
Cenazesi salda kalmaz zenginin.

Bulut’um der tahtı kurar yükseğe,
Dönüp bakmaz on binlerce örneğe.
Bir gün muhtaç olur kuru ekmeğe,
Eli daim balda kalmaz zenginin…
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