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&&& AllaHa Ş ü k R a n B o r c U Muz (SSPE Hastalarına itaf ediyorum) **

Elimize bir kıynık batsa,
Canımız yanar sızlanırız.
Yüzümüzde bir sivilce çıksa,
Güzelliğimiz zayi oldu sanırız.
Zerremiz bir küçük darbe alsa,
Viran olduk sanırız.
Allah’a şükran borcumuz var,
Her dem sağlığımız içn.
Bir illet yapışır beyin hücresine,
Sinsi sinsi ilerler tüketircesine.
Olmadık anda gelir darbe,
Unutur, sendeler, düşerde,
Erir günden güne, bebe.
Vucüd yatağa mahkum,
Beyin virüse esir olur ya,
SSPE hastası olana,
Sabır eylesin mevla.
Umuttur gözlerde yaş,
Ne zordur bu hastalıkla savaş.
Bir işimiz ters gitse,
Sevdiğimiz bizi üzse,
Yıkılırda kahroluruz.
Bir başımız ağrısa,
Streslerde boğuluruz.
Allah’a şükran borcumuz var,
Her dem sağlığımız için

Dün akşam tv kanallarının birinde SSPE Hastalarını gördüm. Kız çocukları, erkek
çocukları, gençler, ve bebekler. Ve onlara gözü gibi bakan anneler, gözü yaşlı anneler.
Vücutları hastalıkla mücadeleden yorgun düşmüş. Amma anneler hala umutlu, ya
birgün ayağa kalkar, hastalığı yenerse diye,beklemekteler. Genellikle çok küçükken
geçirilen kızamık mikrobu vücuddan tamamen atılmassa yani virüs bulunduğu yeri
terketmesse, şansları tersine dönüyor 5-6 yıl sonra harekete geçiyor. Önce sendeleme,
düşme unutganlık evreleri oluşuyormuş. Sonra halsizlik ve yatağa düşürüyor.Çoğu
anneye ayni şey söyleniyor her an ölabilir. Fakat 5-10 yıl gibi süre ile yaşayanlar
var.Adeta hayata sıkı sıkıya tutunup bırakmak istemeyen gencecik vucüdlar ve
elleriyaradana açık ağzı dualı, gözü yaşlı anneler.Zamanla vücudları şekil bozukluğuna
uğrayan hastalarda var. Genelde aşısız bebeklerde ilerleme oluyor densede,aşılı olupta
virüsü vucüttan atamayanlarda bu hastalığa yakalanıyor ne yazıkki.En korkuncu uzun
bir arradan sonra sinsi sinsi ilerlemesi.Daha sonra internettende baktım bir hayli zor bir
hastalık. Yaklaşık 2000 hasta olduğu söyleniyor, dernek kurmuşlar, dergileride var,
seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İzlerken içim burkuldu, iki evlat yetişdirdim. Çok şükür
ALLAHIM diyorum çok şükür. Sağlıklı olmak ne büyük şans, o kadar özenirsinde,
titrersinde üstüne küçük bir virüs neler eder. Bilinmez bu kadermidir, şanssızlık mı?
Allah bir an önce çaresini yollasın, bir aşı,ilaç tedaviye seb olsun. Duygularımı kağıda
aktardım acılarına ortak olmak için,şiir yazdım.O anneler sordular ötenazi istermisiniz
teklif edilse diye tek bir sözcük göz yaşlarına karıştı, KIYAMAM. Dahası yoktu, onlar
anneydi. Sabır dolu yüreklerinin sesini duy yaradanım. Sağlığımız için yüce ALLAHA
şükran borcumuz var her daim.

                                                                15.MART.2009 İST
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**  Atışma bölüm 1

doğru dedin oni
sevdalık mühim koni
sağul hoca efendi
sağlama aldun oni…P.Pehlivan

hoşoğlundan fetvadur
ömür bir kaç nefestur..
bitmez ise sevdadur
biter ise hevestur …M.Hoşoğlu

ne bitmez bir sevda
sarıgülle başlayan dava
aşk, sevda ve vefa
tatlı dil ile vardır sefa..P.Pehlivan

incitmek ne kelime
bir şey geçmez elime
ben sevgiden yanayım
şeker sürdüm dilime……M.Hoşoğlu

ince ince bir dokun
yakar ah sevda okun
alev alev yanarken
Incitmeyesun sakın! ..F.Hümeyra Kavak

yok öyle kiz ucuza
yap beşibirde, inci balduza
ben senu sunadum
oy ne fena oldum…P.Pehlivan

Ayrılıktan yaz sair
Öyle hazin bir siir
Arkadasım yaralı
Kalmasın ah ham fikir...F.Hümeyra Kavak

Gül, kavuşmak içindir
Bu ayrılık niçindir,
Hicranın üzer beni
Duam senin içindir..M.Hoşoğlu

ananı gönderesun
çeşmeye sen gelesun
anandan aldum seni
puni boyle pilesun…M.Hoşoğlu
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anan gider çeşmeye
bacın gider eşmeye
kalbini karatmayasun
senindur gözleri yosun..P.Pehlivan

yaraları deşmeye
hakkın var mı eşmeye
mazlumun hakkı kalır
göz dönerse çeşmeye…M.Hoşoğlu

kız ile oğlan herbişeye gülüyo
bir okuyup iki de düyo
verdik biz tüyo atış diye
boş oturup yazmazlar niye..P.Pehlivan

her şeyi görmeyesun
bilsen de bilmeyesun
Allah geçinden versin
gül ama ölmeyesun…M.Hoşoğlu

haçen sen Of lumusun
fetva, takva edeyusun
işine gelmez çark edeyusun
az kaldi oklava yiyesun..P.Pehlivan

hep gezer fetvalarum
haksuzi yakalarum
bir tasavvuf ehiyim
saklıdır takvalarum..M.Hoşoğlu

doğru dedin oni
sevdalık mühim koni
sağul hoca efendi
sağlama aldun oni…P.Pehlivan

herşeyi görmeyirum,gözümü kapiyurum
ahanda bunu nerden gördüm ki bilmeyirum
güldirdunuz gül yüzimi :)
Allah da güldürsin sizi..Sevtak

her şeyi görmeyesun
bilsen de bilmeyesun
Allah geçinden versin
gül ama ölmeyesun..M.Hoşoğlu

ula hamsi çıktı kavağa
aşk yazilur mu yaprağa
sen FADİMEYİ alda
öyle gir kara toprağa..P.Pehlivan

senunla savaşumuz
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benzeyi Brevezeye
dema bu gardaşumuz
rastlarsun gevezeye..M.Hoşoğlu

o uşak cördün mü
ökse attım o kiza
bak atışma yaza cıza
aklimu beğendin mü..P.Pehlivan

zekan öğrenmek için
aklın var,bilmek için
bakma benum sözüme
gül yüzün gülmek için..M.Hoşoğlu

yok öyle pes etmek
bırakıpta gitmek
fetva vardır ortada
bak kızar hocada..P.Pehlivan

ben yetişemem size
eyidur bu atışma
bakmayın haçan bana
devam edin siz olaya..Sevtak

sen yetişemez isen
biz yetişuruk sağa
geride kalur isen
uzat kolini pağa …M.Hoşoğlu

ne kurnaz bu uşak
yardum edena bak
görünce güzeli çeri
geçti fetvanın feri..P.Pehlivan

düşesin iki karıya
dönsünler birer arıya
feryat,figan edesun
yandım anam diyesun…P.Pehlivan

haçan pilirum seni
meşgul edersun beni
akşami da kılmadum
nereden çördum seni…M.Hoşoğlu

ula baha nedur
bizde daha olmadi
günahı sahadur
kilma diyen olmadi..P.Pehlivan

fetva takva içeri
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değilum yeni çeri
sevda buğdağ başağı
benum biçer döveri…M.Hoşoğlu

iyi kapa ambari
yenmeye bak dari
kalk kıl namazı bari
o da olsun günün kari..P.Pehlivan

sen eyi dedin da
baklavayı yedin da
kaymağı bali gönder
takvaların olmaz önder..M.Hoşoğlu

fetvam ile liderum
takvam ile önderum
bal,kaymak nerededur
oni bulsam ben yerum..M.Hoşoğlu

hocaların işi yemek
her bişeye günah demek
sevaptır da sevdalık
bilmez hocalık, mocalık…P.Pehlivan

fetva çok güzel şeydur
tam yerini bulursa
sevdaluk eyi şeydur
benum ile olursa..M.Hoşoğlu

bak ba diyeyum saha
kaçırma namazı ha
nekir, Mekir hesabı iyi bilir
aksatanın eceli zor gelir..M.Hoşoğlu

sen eyi dedin da
baklavayı yedin da
kaymağı bali gönder
takvaların olmaz önder…P.Pehlivan

ofliyum çok şükürler
aşk için yürek tekler
çözüm bulamayisan
fetvalar seni bekler…M.Hoşoğlu

                                                                           13.2.2011.İST

Perihan Pehlivan
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**** ATIŞMA (gönül pınarından süzülenler grubu)

*** Atışma(gönül pınarından süzülenler) ***

Hadi acıktık gidelim
Oturup yemek yiyelim
Üstüne çay da içelim
Sonra mani diyelim…P:Pehlivan

Yemekler senden
Yemesi benden
Sofra kur hemen
Bende dua eden..M.Yağcı

Git evinde ye yemeği
Yiyecen şimdi değneği
Yok kuzu, kol böreği
Yapamam çarşaf böreği..P.Pehlivan

Aman sen etme böreği
Yok yemeği gereği
Sen cimrisin diyecem
Herkes bilsin söyleyem..M.Yağcı

bir yemeğe satma beni
dostluktan atma beni
dostluğumuz kavidir hani
yemeğin laf mı olur yani..P:Pehlivan

Baklavalar kuzular
belli neden kilolar
işleri astım bu aralar
kalırım baklavanın hatrı var:B:Mısırlı

aferim iyidur huyun
hep doğru diyun
bahtın bol olsun
gönlün şen olsun…P.Pehlivan

helvayı severim
hele fıstıklı olanı
doğru söz derim
sevmem ben yalanı…. Zafer Yazıcızafer

sen ona bakma
sakın ağıtta yakma
ben dağıtırım helvanı
peri ölürsen sende..M.Yağcı

Sağol Zafer kardeş
yoktur sana eş
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gönlün de güzel
şahsın da özel…P.Pehlivan

ağıt değil niyettir yaktığımız
ablamızdır giderken ardın baktığımız
ne kadar cadı olsa da sana
O'dur canımıza can kattığımız :) Z. Yazıcı

etme uşak üter seni
bilmessin sıdır yeni
dikkat edsun emi
oyun değil bilgi demi…P.Pehlivan

sen de sağol ablacığım
sensiz de buraya bakacağım
Mehmet abi ile misketi
ardın sıra oynayacağım..Z.Yazıcı

Zafer ona bişey olmaz
kırık canlıdır ölmez
öyle dediğine bakma
sakın ağıt yakma….M.Yağcı

zaten boğazmdan geçmedi
gelsede yese dedim peri
sen sakın alınma amma
al hadi sanada baklava..M.Yağcı

bilirim dostun halin
olamaz asla hain
yer ama böreği
beni anar yüreği..P.Pehlivan

bilirim ne söylediğini
ne yemekler yediğini
söylemem merak etme
rüşvetimi hazır et de :)) Z.Yazıcı

uyma sen bak ona
başın talih kuşu kona
ye iç kalmayasan sona
bilirsin ne ona ne dona… P.Pehlivan

uy sana kıyamam ben
inan şakadan dedim ben
sakın ha alınmayasın sen
yağcıda sever seni bilrisin sen……M.Yağcı

Allahın işi belli olmaz
kuluna hiç sormaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yağcının dili durmaz
Zafer can elçiye zeval olmaz...P.Pehlivan

yağcı sen var ya sen
az bir öte gitsem
kuyumu kazıyorsun
Zaferi de alıp bozuyorsun….P:Pehlivan

ah bilmez miyim
halin görmez miyim
su ver Zafer ona
ya öle ya dona..P.Pehlivan

burada hava soğuk
sesim boğuk boğuk
dua ediyorum
şimdi gidiyorum..P.Pehlivan

ablam geçmiş olsun
için neşe dolsun
yüzün hep gülsün
duamız seninle olsun :)) Z.Yazıcı

yağcı geldi uşaklar
hadi dolsun bardaklar
ben börekde getirdim
peri ben seni nedim…M:Yağcı

belli karnın doymuş
dostluğun buymuş
yeni pişer benim aş
hele biraz yavaş…P:Pehlivan

karnımı doyurdum şükür
peri gel sofrayı döşür
daha yemek kalmadı
gerisini sen düşür..M:Yağcı

çayın tadı başka
geldim şimdi aşka
hadi yiyin yemekleri
ederiz sonra meşki…Z.Yazıcı

bak pek severim dolmayı
üstünede fıstıklı baklavayı
Zafer semavere çay ediyi
kokusu taa buraya geliyi..P:pehlivan

lafı sen bana bırak
tabağı tutma ırak
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az dolma koy sıcak
bırak karnım doyurak…M.Yağcı
-
ağanın eli tutulmaz
cebinden para alınmaz
doldr çay ile bardaklar
şenlensin çardardaklar..Z:Yazıcı
-
sofrayı kurdum çardağa
sen çay koy bardağa
Yağcı dediğin ağa
sen ona ağlama..P:Pehlivan

-
aman ha hiç söylemem
Düşmanlarım duymasın
sofrada yer eylemem
Yağcısız karnım doymasın :)) Z:Yazıcı

yemek nedir helal olsun
baklava börek kurban olsun
Yağcı duymasın bak
sen ye iç uşak …P:Pehlivan

bircan dünya tatlısı
sen ömrümün cadısı
heç korkmam senden ben
söyle ne dersen sen..M:Yağcı

oy seni gidi rüşvetci
kuyu kazan sepetci
Bircan iyi kız
aha bunuda cız..P:Pehlivan

-
bircan getme bir yere
hani bendendin desene
bunlara bakma sen
bak baklava verecem ben…M:Yağcı

-
Böyle atışırsanız
işlerim yarım kalır
gideceğim ben ama
aklım burada kalır:B.Mısırlı
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bir yemeğe satma beni
dostluktan atma beni
dostluğumuz kavidir hani
yemeğin laf mı olur yani..P:Pehlivan

Perihan Pehlivan
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******* O n u R * Y ü r ü y ü Ş Ü ****

****  5.10.2009 GÜNÜ MERZİFON'DAN BAŞLAYIP 17.10.2009 DA ANITKABİRDE
OLACAK ŞEKİLDE ANKARA'YA YÜRÜYEN **** EM. ASTSUBAY TUNCER KÜÇÜĞ'ÜN
****** TÜM MESLEKDAŞLARI ADINA YAPTIĞI ONUR YÜRÜYÜŞÜNÜ CANI GÖNÜLDEN
KUTLUYORUM.**************
 MUSTAFA KEMAL'İN TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ TÜM HALKI İLE OMUZ OMUZA
KURDUĞU BU TOPRAKLARDA İNSAN HAKLARINI HİÇE SAYMAK, MAZLUMUN YANINDA
OLMAMAK, BİLE, BİLE ÖZLÜK HAKLARINA VE KİŞİSEL STATÜLERİNE RENCİDE EDİCİ
DAVRANIŞLAR TAKINMAK ANCAK DEMOKRASİYE İNANMAYAN,HAK VE ADALETİ İÇNE
SİNDİREMEYENLERİN GAFLETİDİR.

  ***  YOLUN AÇIK OLSUN! SN.BÜYÜĞÜM,HEMŞERİM,ONURLU ASKERİM ***

              I Yüreğinde hakkın sevdası
                Her adımda onur davası
                Rüzgarlar kesmesin hızını
                Şerefle taşı ay yıldızını
                Emeğin vardır her taşta
                Adın kahramandır her savaşta
                Mücadeleni görmeyenler
                Mağlup oldular en başta
                Yolun açık olsun aşta gel
                Gönüller seninle koşta gel

                                                                                       6.102009 İST

Perihan Pehlivan
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.O benim hemşerim

(Girne de Boğaz köy şehitliğindeki şehitlerimizi saygı ile anıyorum)

Sene,
2004 mevsim, bahar.
Girne/Boğaz köy şehitliğini,
Çocuklarımla birlikte ziyaret ediyorum.
Yeşillikler için de.
Yüzden fazla,
Beyaz güvercin,
Mavi gök kubbe altında,
Yatıyor, sıra sıra.
Bir mezar taşı,
İlişiyor gözüme.
Duruyorum,
Okuyorum,  tane tane.
Bayram Çınar,
1954–1974,
HAVZA/Samsun.
Oturuyorum, başına;
Bir fatiha okuyorum,
Hâkim olamıyorum:
Gururla akan, gözyaşıma.
Kızım, geliyor koşarak;
Anne, anne! Nerdesin?
Elinden, tutuyorum.
Gel kızım, bak!
Doğduğum yer.
Belki, askere gelmeden;
Gitmemiştir, köyünden başka bir yere.
Vatan için,
Bayrak için,
Koşup, gelmiş. Girne’ye.
Mücahitle, omuz omuza.
Kendini siper etmiş,
Düşman kurşununa.
O benim askerim,
O benim şehidim,
O benim hemşerim!
                                                               4.MART. 2004/GİRNE

Perihan Pehlivan
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19 Mayıs 1919

Kara bulutlar sarmış her yanı.
Paylaşılmış, yurdumun can damarları.
Bir kurtarıcı bulunacaktı elan,
Kurtarılacaktı, bu güzel vatan.
19 Mayıs 1919 Samsun dan, şafak vakti,
Mustafa Kemal’im İstiklal dedi.
Aldı da ardına tüm milleti.
İnaçla birleşirsek ancak,
Kurtarırız, bu ülkeyi, bu milleti.
Kurmalıyız, bağımsızlık için cumhuriyeti.
Samsun dan yola çıktı, o meşale.
Amasya, Sivas, Erzurum.
Kurtuluş için, yapıldı kongre.
Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz ileri.
Ölmek var, dönmek yok.
Bu, Türkün istiklal zaferi.
Ana baba, bacı kardeş vatan neferi.
Karış karış alındı, ülkenin her yeri.
Atam dedi; ülkemin geleceği,
Size armağan, bu bayram.
Ey Türk gençliği!

                                                28.NİSAN.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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1O Kasım

Saat, dokuzu beş geçmekte,
Bir dahi, önder ahirete, göç etmekte.
Tüm dünya; suskun, onu izlemekte.
Tarih, asrın liderine, not düşmekte.
Ufka bakan, Akdeniz mavisi gözleri,
Ebediyete kadar var olacak, veciz sözleri,
Büyük devlet adamı, asker, cesur yüreği.
Milletlere, özgürlük meşalesi oldu, liderliği.
Anadolu bağrına basmıştı, kurtarıcı diye onu.
Toprak koynunda saklayacak, ebediyen oğlunu.
Türklüğün; şerefi, onuru, gururu.
Dolma bahçede son nefesinde, nuru.
Bir yıldız, kayarken ol gökte.
Gençler, şuurla onun için nöbette.
O gönüllere, nakış edilmiş elbette.
Dara düştüğümüz her an, ışık millete.
Sen, ölümsüzleştin, tüm eserlerinle.
Torun torba, genç, ihtiyar el ele.
Cumhuriyet ve demokrasi selinde.
Anıyoruz seni, Anıt tepe önlerinde.
Al bayrağım, yokluğunda yarıda yönlerde.

                                                                      8.KASIM. 2008.İST

Perihan Pehlivan
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2 3 N İ s a n

Egemenliğin, kutlu günü.
Türkün, mutlu günü.
Her yer, bayrak bayrak.
Bugün, 23 Nisan kutlanacak.

Cumhuriyet için, ilk adım.
Düşmanlardan kurtuldu vatanım.
Armağanıdır, çocuklara atamın.
Bugün 23 Nisan kutlanacak.

Türkün, eğilmez başı.
Kazanılan, İstiklal savaşı.
Dalgalanıyor al bayrak.
Bu gün 23 Nisan kutlanacak.

                                     28. MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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23  N i s a n   g e l di çocuklara

Bayrak astık al al
Fener, balon, gül, dal
Sevinç, neşe her yan
23 Nisan geldi

Şiirler ezber ettik
Taklar, süslü geçtik
Bayram yeri şenlik
23 Nisan geldi

Çocuk bayramı
Ata’nın armağanı
Çiçek çiçek açtık
23 Nisan geldi

Özgürüz, mutluyuz
Ulusun umuduyuz
Yarını olacağız
23 Nisan geldi

                                                     23.3.2010 İST
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23 Nisan

Egemenliğin, kutlu günü.
Türkün, mutlu günü.
Her yer, bayrak bayrak.
Bugün, 23 Nisan kutlanacak.

Cumhuriyet için, ilk adım.
Düşmanlardan kurtuldu vatanım.
Armağanıdır, çocuklara atamın.
Bugün 23 Nisan kutlanacak.

Türkün, eğilmez başı.
Kazanılan, İstiklal savaşı.
Dalgalanıyor al bayrak.
Bu gün 23 Nisan kutlanacak.
                                                               28. MART. 2008 İSTANBUL
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3 F sınıfı

Bahçem var emen, emen
Oğul, kız taze ekili çimen
Hepsinde var emek elbet
Kır çiçeklerinden bir demet
Mutluluk dolu bal petek
Hepsi şirin birer kelebek
İnce dal beyaz papatya
Deniz gözlü sarı kanarya
Mor sümbül, lale hanım eli
Kara gözlü menekşe, gelin teli
Neşeli gonca gül çiçek
Işıl, ışıl taze gelecek
Şarkılar söyler hep dilleri
Kalem tutar yumuk elleri
Has bahçemin şen bülbülleri
Arnavutköy’ün gonca gülleri
Sonbaharımın nadide çiçekleri
3 F in eceleri,  ateş böcekleri
                                                                     22.2.2010 İST
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8 Mart dünya kadınlar günü kutlu olsun

Öncelikle beni dünyaya getiren canım annemi rahmetle anıyorum.her fidan bir emektir.
her çocuk hakkı ödenmeyecek bir emeğin ürünüdür. kadın: var olan milletlerin temel
ögesidir.Havva ile başlayan sürecin; Ayşe, Fatma, Hatice, Meryem ve onların devamı
cümle kadınlar yani bizler çoğu ismi bilinmeyen, anılmayan mimarları.

      Toplumun; ana, bacı, kardeş, gelin, kızları bizler mutlu olmadıkca, eğitimli
olmadıkca, refah içinde yaşamadıkca, sağlıklı düşünmedikce içinde bulunduğumuz
toplum asla başarıya ulaşamaz. Kadını dışlayan toplumlar tükenmeye mahkumdur.
Dünya üzerinde toplumlar söz sahibi ise orada kadınlar dimdik ayakta duruyor
demektir. Bunun en güzel örneği Almanyadır. İkinci dünya savaşı sonrası çoğu
erkeklerini kaybeden Almanya kadınları sayesinde bu günkü konumumuna oturmuştur.

       Osmanlı altıyüzyıl hüküm sürmüşse anaların yüce bir makam olarak görülmesi
hayır dualarının alınması ve hayırlı evlatlar yetiştirmesi, fedakar olması ile olmuştur.
İstiklal savaşı fedakar anaların fedakar evlatları sayesinde kazanılmıştır.

       Türkiye cumhuriyet bir Türk anasının fedakakar evladı MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
sayesinde mevcudiyetine ve köklü, sarsılmaz ilkelerine kavuşmuştur.

      Çünkü: eğitim ana ocağında başlar, vatan, millet sevgisi ana kucağında başlar.
Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Ayşe bacılar, bu topraklar için hayatlarını feda etmiş
kadınlardır. Toplumda ev kadınlığı, çiftçilik, hayvancılık, öğretmenlik,
doktorluk,hizmetçilik ve aklınıza gelebilecek her meslekte çalışan kadın; önce vatan,
sonra evlat yetiştirmek için yola çıkar. Devletin, milletin temel taşı olarak gereken
yerine oturur.

    Kadınlarımızı ne kadar yüceltirsek hem dini hem soayal, ahlaki konumlarını korursak
daha ileri gideriz.

Cennet anaların ayakları altındadır. Evet analar dini çocuğa öğreten ilk ve etkili ögedir.
Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz. Her uygarlığının kurululuşuna vakıf olan evlatlar
anaların etinden kanından canından bir parçadır.

          Bütün anaları, bütün kadınları saygı ile anıyoruz sade 8 Martta değil her gün her
saniye onlara en güzel yaşamlar sunmanın çabası devlet politikası hükümet programları
olarak hayat bulmalıdır.

           Kadın erkeğin tamlayıcısı, anası, bacısı, dert ortağı, çocuklarının anasıdır. Ve
erkek; kadını desteklemek, en yüce makama, engüzel değere götürmekle yükümlüdür.

             Kadın düşerse beşer şaşar. öyleyse toplumlar kadına yapılan yanlışlardan bir
an öne arınmalı geleceğin refahı için kadını huzurlu kılmalıdır.
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A ç ı l a r

Tutalım hepimiz el ele
Benzeriz sanki tele
Doğru olur bizim adımız
Hadi aç iki kolunu
Sağını ve solunu
Oldun bak! Şimdi doğru
Ayşe ve ben tutarsak el ele
Benzeriz, dersin neye?
Açımız olur yüz seksen derece
Birimiz dönsek batıya
Birimiz yönelsek kuzeye
Aramız olur doksan derece
Kapansak ikimizde içe hafifçe
Daha samimi ve sessizce
Dar açı oluruz böylece
Hadi dönelim olduğumuz yerde
Çizdik bak! bir daire
Açıların en büyüğü üç yüz altmış derece

                                                                           17.4 1020 İST
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A k ı l l a r a  z a r a r

Bugün 4.1.2010 ve akla hayale sığmayan bir haberi veriyor ATV. Adıyaman da bir baba
ve dede birlikte MEDİNE MEMİ Adlı,onaltı yaşındaki kızı diri, diri evlerini kümesinde
erkelerle konuştu diye toprağa gömmüşler. Biri babası, diğeri dedesi ve susan annesi.
On beş gün önce olan olayı komşuları jandarmaya haber verdiği için ortaya çıkarmış.
Aile ise herkese kızımız kaçtı diyormuş. Bu olay bize dünyanın nasıl bir çirkefe battığının
göstergesidir. Bu ülkede töreye, hurafeye şemsiye tutanlar, hangi inanca sığdıklarının
izahını yapsınlar. Benim dinimde yani İslamiyet’te böyle bir rezalet, vahşet yok. Zaten
bu tür olaylar yok olsun diye İslamiyet gönderildi ve sevgili peygamberim Muhammed
Mustafa görevlendirildi. Biz ne ona nede dinimize laik olamıyoruz.  Vah TÜRKİYEM vah!
Biz bu dünyanın neresindeyiz? Rahat uyu MEDİNE MEMİ. Mekânın cennet olsun!

                                                            4.2.2010.İST saat: 22.30

sayın üstadımın arzusu üzerine şiirini buraya ekledim yüreğine sağlık.9.2.2010 saat:24

          Çamur kusan şiir

Yazan: Zntlg Tamay

Uzak doğudan yakın
Medeniyetten uzak memleketin
Adıyaman’ında
Adi ve yaman bir zulümle
İşkenceden geçirip
Derin çukur dibine
Selasız
Namazsız
Duasız gömmüşler
“Medine” adını
Kuran nameleri ile kulağına fısıldadıkları
Onaltılık kelebeği.

Hangi tanrı verdi bu emri
Hangi kitap kutsadı törenin en iğrencini.

Haydi
Haydi sıra sizde
Gıdım kadar insanlığınızın olmadığını bilsem de
Sökün köklerinizi
Devirin gövdenizi diyorum kendi ellerinizle.
Ölümü geçirin istiyorum
Tiksinç herifliğinize.
.
Şeytanlarınızla sarılmanız için
Öldürmeden gömdüğünüz kurbanınızın
Ciğerine çektiği toprakla kavrulup
Midesinden kustuğu çamurla boğulduğunuzda
Zebanilerİniz bile
Aynı cehennemde olmak istemeyecek.
Sizinle...
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A kıllı    t a h t a çocuklara

Bu karatahta
Hem soluk, hem de tahta
Cevap vermez sana
Ama o aydınlık
Sıcak güler sana
Sakın hata yapma
Küser bak sonra!
Hem kalem hem silgi
Ona çoktur ilgi
İçinde türlü bilgi
Hem de çok renkli
Çalışması da çok zevkli
Yok! tebeşir tozu
Fazla büyük değil eni boyu
Çokta iyi huyu
Çünkü o akıllı tahta!

                                                                                30.1.2010 İST
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A n n e m

Ya olmasaydın sen
Nasıl olurdum ben
Benimle ağlayıp, gülen
Öpüp, okşayıp, seven
Hasta olunca üzülüp
Uykusuz geceler geçiren
Mutluluğum için düşünüp
Geleceğim için didinen
Sen en kıymetli varlığım
Sevgili annem!

                                         2.4.2010 İST
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A nnes i n e

Gelmişim karanlık yoldan
Yorgunum sanki asırlardan
Çıkmışım belkide savaştan
Paklandım yeni de baştan
Etrafımda bir telaş, bir telaş
Her yanım valla hurda huş
Bir kundak ser yavaş, yavaş
Ne parlak her yanım
Hala karanlık kalp yanım
Tez uğurlayın uçsun diğer canım
Anamın ak sütü bal dilimde
Elim, ayaklarım sevginin cebinde
Dualar, ninniler, sevgi benimle
Haydi, gel de sen büyüme
Mamalar, bezler, cici meme
Yalana alışmışım ilk günden
Çok uyurum, hem de derinden
Ne soğuk, ne sıcak yerim
Düşe kalka elbet öğrenirim
Hem yürümeyi, konuşmayı
Gel yapıp, tel, tel sarmayı
İdman saydım sürünmeyi
Önce ileri bir de geri geriyi
Ağlayarak öğrendim rüşvet almayı
Amca, hala, teyze, yenge dayı
Dişlerim amma da zorladı beni
Vücudumun değişti teni
Saçlarım uzamadı bir türlü
Ben evin tek gülü
Yedim ilk aşıyı aman vıss
Uyudum uyandım dediler cıss
Hoppala, topbala,
Bak oldum bir bala
Düştüm acıdı dizim
Baba oldu ilk sözüm
Ama bir tane annem, özüm
Olmasaydı sevgileri
Nasıl giderdim ileri
Bak nasıl da boy attım
Hani dün şu kadarcıktım.

                                                   27.10.2009 İST
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A s ı r l ı k  aş k

İki tatlı ihtiyar
Neşeli, bahtiyar
Bir birine yar
Hem de sevdakar
Bağlı, cefalı
Tam bir Osmanlı
Hatice nine, ece
Zarif ve ince
Aslı Azeri, dilleri
İnce uzun elleri
Erzurum’dan gelme
Sevdası yüreğinde.
Nur yüzlü Hasan dede
Peygamber sakallı
Uysal, itikatlı, vakarlı
Aslı Ermeni
Savaş dönemi
Yetim kalmış
Bir aile almış
Büyütüp, eğitmiş
Mümin gibi yetişmiş
Bilmem nereli?
Çok olmadı ben de öğreneli
Dürüst, mütevazi
Boyu servi, eli terazi
Nasıl severdi Hatice'sini
Hayran bırakırdı göreni
Dedemin temel komşusu
Muhabbetin çoktu coşkusu
Çocukluğumdan anı
Aklımda bu aşkın her yanı
Hiç mi üzmez insan insanı?
Vefalı dede dostları
Şad olsun ruhları!
                                           5.10.2009 İST
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A ş k- ı cevherim

Sözlerim gümüştür benim.
Sukutum som altın.
Sabırlarım tunç,
Dertlerim bronz.
Sen gözleri yakutum,
Sana hasret yüreğim.
Dökülür gözlerimden inciler,
Sana duygularım pırlanta,
Işıl,ışıl her baharda.
Biliyor musun elmasım?
Değer biçemiyorum sana.
Sen sevgili platinim,
Sana yakışan akiğim.
Ey saçları bakırım
Sadık, oltu taşım.
Duygularım çelik,
Dökülürüm yoluna, olur pik.
Heyecanlarım safirdir benim,
Bulunmaz madenim,
Yaşamım, oksijenim.
Sen benim aşk cevherim.

                                                      17.6.2009 İST
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A*i*L*e*M (Çocuklara)

Annem, babam,
Kardeşlerim ve ben.
İşte bu benim ailem.
Babam, ekmek parası,
Geçim kavgası, tek davası.
Annem, yorulur peşimizde.
Onunla, her şey güzel evimizde.
Geçiniriz biz iyi,
Sever kardeş dediğin,
Candan birbirini.
Mutluyuz hepimiz.
Bellidir, görevlerimiz.
Yuvamız, evimiz.
Beş kişilik dirliğimiz.
Biz, bir aileyiz.

                                                      25.KASIM.2008 İST
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Abbas'ın otobüsü

Abbasın otobüsü

Şu çocukluk ne güzel
Sanki herşey bana özel
Hayat şen şakrak sözel
Hayat içinde çocukluk tüzel

Sarıydı Abbasın otobüsü
Yoktu öyle fazla süsü püsü
Sanki yapardı da hep tütsü
Durup durup yol alır dolardı üstü

Kamburdu sırtı iri kemikli
Yükler yüklenirdi balya denkli
Tekerleri de çift delikli
Saatleri nizami bellikli

Doluşurduk üçer beşer
Basamaklar bile olurdu yer
Dolaşırdı günde iki sefer
Sanki üşürdü camları terler

Arada bir ederdi hınk mık
Direksiyonu biraz irice çalık
Babam derdi, yaşlı kalık
Taşırdı bize yapardı babalık

Burnu tombuldu az basık
Şarkı söylerdi sanki kör âşık
Taşırdı yatak yorgan beşik
Sanırsın Nuh’un gemisi vardı keşik

Küçüktü açılmazdı camları
Bombeli yandan çatlak kapıları
Arkasına yapışmış merdiven parmakları
Marsa gidiyor gibi tuhaf yolcuları

Bayramlarda uçardık neşeden
Abbasın otobüsü gelirdi erkenden
Anne baba hepimiz binerdik hemen
Hızır gibi yetiştirirdi  varsa bekleyen

Eski meski yavaş  aman varsın olsun
Yamalı yırtık fark etmez urbası solsun
Severdik canına rahmet olsun
Dedeme nineme götürürdü sağ olsun

Kalmadı mutluluk ne de Abbasın otobüsü
Ne tad verdi yeni teknoloji nede eyler tütsü
Dostluklar bitti moda oldu sanki küsü
Yalnız kaldı insanlık yitince Abbasın otobüsü
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abcabcabc*** Abc, abc ***abcabc (çocuklara)

Eylül gelince kapılırız sevince
Okul bize yuvadır senelerce
Abc, abc her gün yeni bir hece
Ziller çalıyor mekteplerde
Sınıflar pırıl pırıl her yerde
Abc, abc her gün yeni bir hece
Öğrenir, bilgi ile dolarız
Bayrak, bayrak coşarız
Abc, abc her gün yeni bir hece
Atatürk çocuklarıyız
Medeniyetler aşarız
Abc, abc her gün yeni bir hece

                                                                3.9.2010 İST
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Abdullah ağa

Atına gazel yedirir
Sazına söz deydirir
Şapkasın eğdirir
Ağam züğürt ağam

Türküsün ovada
Kuşların yuvada
Kız oynar sofada
Ağam züğürt ağam

Helvayı hitaplar
Kirpikli kapaklar
Sabahı şafaklar
Abdullah has ağam

Çocuklar aç gezer
Gelinler döş ezer
Ağamdır hoş gezer
Züğürttür bey ağam

                                                    8.2.2011 İST
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Acı ama gerçek

10-16Mayıs Engelliler haftası
TÜM ENGİLİ KARDEŞLERİME SEVGİ VE SAYGILAR SUNUYORUM

            ** Dün hastahaneye gittim ufak bir işim vardı. Doktorla konuşurken iki dizi
üstünde sürünerek biri içeri girdi. Bu bir erkekti, ayakkabılarınıda elinin altına destek
yaparak yürüyordu. Doktor, sonuçlarıma baktı ilacımı tarif etti. Ama gözü 35-40
yaşlarnda içeri giren bu adamdaydı. Tabii benim aklımda. Dışarı çıkarken yanından
geçtim ve ona eğilip sordum senin tekerlekli sandalyen yok mu? . Biliyorum, bu
bölgede bol miktarda tekerlekli sandalye ve araba dağıtıldı. Bana garip bir yüz ifadesi
ile
Vardı, çaldılar ablam. Dedi.
Allah kahretsin. Dedim ve kapıdan çıktım. Sonra ne derdi var diye merak ettim. Biraz
bekledim. Doktorun yanından çıktı. Ağlayan bir kadının yanına geldi, anladım. O eşiydi
ve hastaydı telaşı oydu. Doktordan ona öncelik tanımasını rica etmişti. Bütün muayene
kapılarında ise şu cümle yazıyordu.

ENGELLİ VE YAŞLILARA ÖNCELİK SAĞLAYINIZ

Demek ki bunu okumuyoruz. Okumuyoruz ki; O böyle bir istek için çaba harcıyordu ve
bir hırsız o kadar vicdansız olup bu haldeki adamın tekerlekli arabasını çalmıştı.
Biz neredeyiz hala? . Ve engelli olan onlar mı biz miyiz!

Perihan Pehlivan

12.5.2011 İst
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Açık çek

Açık çek

Sana
Yol gösteriyorum
Gidebilirsin
Madem ki huzursuzsun
Kanatların seni huzuristana uçursun
Düş yakamdan
Düş ki ruhum
Bedenim gibi huzur bulsun
Sana yol gösteriyorum
Dilediğin yere gidebilirsin
Madem ki gitmiyorsun
Sus
Sus ki
Kalbim ruhum gibi huzur bulsun

P.Pehlivan 31.5.2012 İST 21:15
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Adamın biri

Kapıyı açıp çıktı adamın biri
Uzun gölgesi vardı
Yürüyordu adamın biri
Gözlerinde derin öfke
Yüzünde hatları gergin
Sertçe tükürdü yola
Canından bezgin
Çıkıp gitti adamın biri
Kapı kapandı ardından
Hıçkırığı duyuldu kadının
Yıkıp, yakıp gitmişti
Adamın biri
                                               5.7.2010 AKBÜK
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Ademin oğlu

Ademin oğlu adem
O kadar dürüstsün madem
Hep fındık içi yersin yemezsin badem
El aleme gerek acı, yas-matem
Var sen gül, adem oğlu adem
Sen yolunda ilerle dev gelirinle
Fakirliği sen yaratmadın ya, öyle

Öbür dünyaya köprü mü kurdun ne
Kimse bir şey bilmiyor dinine
Sen her şey kılıf uydur yine
Ballı börek altın, dolar da ne
Yat kat gemiler senin emrine
Avanaklığı sen icat etmedin böyle

Ademin oğlu Adem
Vallah yoktur başka gayem
Seni düşünmek tek gailem
Sen iyi yaşa güzel yaşa
Semir semir yine gel başa

5.1.2015 İSt
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Ademle Hava gibi

3 Aralık engelliler günü yazmak istedim bu yaz hatırasını

Biri erkek biri dişi
Tanıdığım İki kişi
Birbirini Tamamlamış
Birbirlerini Ne iyi anlamış
Uzaktan bakıp bilemezsin
Tam gerçeği göremezsin
Selma zor yürüyor
Ama mutlu gülüyor
Sandım ki ben
Eşi ona yardım ediyor
Bir gün sonra
Tesadüf bu ya
Oturdum yanlarına
Kadın kumda yatıyor
Denizdeki eşine pusula  atıyor
Sonra tarifle çıkıp geldi adam
Karıştı benim kafam
Meğer körmüş adam
Ama vücut dinç sağlam
Kadına oluyormuş destek
Kadınsa adama sihirli değnek
Hidayet hidayete ermiş
Selma sevgi ile yücelmiş
Biri erkek biri dişi
Birbirini seven iki kişi
Ademle Hava bir elmanın iki yarısı
Birbirini tamamlar sanki
Yumurtanın beyazı ile sarısı

3.12.2014 Ataşehir/ İST
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Adı ne

Erhan,
Öğretmenini çok severdi.
O’nun sevdiklerini de.
Her şeyle ilgilenirdi.
Ne zaman misafiri gelse,
Koşar,
Herkesten önce,
Hoş geldin derdi.
En sık gelen,Güneş öğretmendi.
Birgün sordu:
Öğretmenim!
Öğretmen anladı
Ve gülümsedi.
Erhan’ın kafası karışıktı yine.
Yanına gitti
Erhan, kulağına eğildi.
Güneş Abla’nın,
Adı ne?
                                               10.EKİM.2007
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Affetme beni güzel

Siyah saçların beyaza çalmış
Hayallerin elinden kalmış
Baharın hazana varmış
Affetme beni güzel

Seni üzen dillerimi
Seni inciten ellerimi
Seni üşüten yellerimi
Affetme beni güzel

Koyduysam seni naçar
Ruhunda dikenler açar
Beni mezarda kor naçar
Affetme beni güzel

Tazeydin dalında
Sevdan sol yanında
Vefasız kor kanımda
Affetme beni güzel

                                      19.112011 İST

Perihan Pehlivan
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Ağaç

O toprağın has be has çocuğu.
Ne hatıralar gizler, kabuğu.
Yediğini inkar etmez.
Ömrünü boşa tüketmez.

Damarları sevgi ile beslenir.
Dalları çiçeklerle süslenir.
Yağmur yağar dalın ıslanır.
Yorgunum terin siler yaslanır.

Hazan gelir yaprağın dökülür.
Sankim de ciğerlerin sökülür.
Kar yağar omuzlarına bükülür.
Baharada sevincin beslenir.

O toprağın has be has çocuğu.
Ne hatıralar gizler, kabuğu.
Yediğini inkar etmez.
Ömrünü boşa tüketmez.

Damarları sevgi ile beslenir.
Dalları çiçeklerle süslenir.
Yağmur yağar dalın ıslanır.
Yorgunum terin siler yaslanır.

Hazan gelir yaprağın dökülür.
Sankim de ciğerlerin sökülür.
Kar yağar omuzlarına bükülür.
Baharada sevincin beslenir.

Sabrın ürünüde meyveyse,
Mükafatını alır dilerse.
Masa, sandalye olur isterse,
Amaç rabbin kuluna hizmetse.

                                                                26.ŞUBAT.2009 İST

                                                                26.ŞUBAT.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Ağlama anam

Ağlama anam*

Şehidimin şahadet şerbeti
Vatan bilirdi gurbeti
Aldım ondan nöbeti
Ağlama anam ağlama
Albayrağa sardılar Mehmet’i

Yüreğimiz yanar derinden
Ülkem ayrıldı 26 erinden
Düşmanın nefret kininden
Ağlama anam ağlama
Vatan toprağına verdik Mehmet’i

Bu vatan bizim iyi bileler
Kalleşçe değil mertçe geleler
Sanmasınlar bizi yıkar hileler
Ağlama anam ağlama
Kalbimize gömdük Mehmet’i

Bugün acı günümüz dün 5 bugün 26 şehidimiz var 19.10.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Ağlama annem! (Şehitlerimize)

Bir yiğit, niye düşer toprağa
Neden sarılır ay-yıldızlı bayrağa?
Gökte bir yıldız parlar.
Peygamberimin müjdesi var.
Bir yiğit şehit olur da,
Bin şehit kalkar yerden.
Ağlama annem!
Şehitlik elbiseme nem düşer.

Ateş düşer ana baba ocağına,
Koklanmış evlatlar yetim.
Doyulmamış eşler kalır geride.
Bir Mehmet şehit olur,
Bin Mehmet saf durur.
Güle oynaya gidilir, peygamber ocağına.
Göğüsler siper olur vatan toprağına.
Ağlama annem!
Şehitlik elbiseme nem düşer.

Çanakkale de, Dumlupınar’da,
Sakarya’da, Kıbrıs’ta.
Şehit olanlarla yan yana.
Gidiyorum şehitlik otağına.
Yedi düvel çıksa da karşımıza,
Türkün imanı galip, sonunda.
Ağlama annem!
Şehitlik elbiseme nem düşer.

Kara kan damlar,
Bozkırın yamaçlarında,
Kardelenler kımızı açar,
Başları dik,
Onların ecdadı ne büyük.
Bir şehit, bir şehit daha.
Canlar feda edilir vatan toprağına.
Selam dur anne! Şanlı bayrağıma.
Ağlama annem!
Şehitlik elbiseme nem düşer.
                                                                    23.ŞUBAT. 2008

Perihan Pehlivan
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Ağlama çocuk

Ağlama çocuk
Ağlarsan gözlerin ıslanır

Ağlarsan geleceğin nemlenir

Eğer ağlarsan yüreğin gamlanır

Küf tutar umutların

Sen bilmiyorsun çocuk!

Duvarı nem öldürür

İnsanı gam

Ağlama çocuk!

Ya kurumassa ellerin

Perihan Pehlivan 31.5.2012 İST 21:48

Perihan Pehlivan
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Ağlıyor hatıralar

/Bir kadın dalgın bakışlarını kirpikleri ile gölgelerken bu şarkıyı mırıldanıyordu dudakları
yüreği ise..../

Sana dünden bir aşk sunuyor geçmiş yıllar
Seni  hatırlatıyor bana tüm hatıralar
Seni özlüyor yalınızlıklar içinde bir sonbahar
Belkide ağlıyor şimdi hatıralar
Sen nereden bileceksin
Sen çarptığım son yüreksin
Sen verdiğim son  emeksin
Sen çektiğim son küreksin
Seni belki de incitiyor o hatırlaralar
Nereden biliyorsun belkide ağlıyor hatıralar
Düşünmeden verilmiş yanlış kararalar
Seni arıyor  şimdi sarılmamış o kollar
Sen terkedilmiş bir şehirdin
Unutulmuş bir nehirdin
Yanlızlıklar içinden köhne bir liman
Ne biliyorsun ne biliyorsun
Belkide ağlıyor hatıralar
Sen çarptığım son yüreksin
Sen verdiğim son emeksin
Sen çektiğim son küreksin
Ne biliyorsun ne biliyorsun
Belkide ağlıyor hatıralar
Şimdi sana tırmanıyor  tüm zamanlar
İçin için kanıyor yaram inan o anlar
Gecelere sığmıyor acıyor sol yanlar
Ne biliyorsun ne biliyorsun
Belkide ağlıyor hatıralar
Sen çarptığım son yüreksin
Sen verdiğim son emeksin
Sen çektiğim son küreksin
Ne biliyorsun belkide ağlıyor hatıralar

P.Pehlivan 12.5.2015 Akbük

Perihan Pehlivan
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Ağrıza var

Söylersin anlamaz
Anlatırsın dinlemez,
Vaz geçersin istemez
Git dersin gitmez
Gel dersin gelmez
Ver dersin vermez
Yap dersin yapmaz
Gülersin gülmez
Ağlarsın ağlamaz
Yeter dersin bilmez
Ağrıza var ağrıza
                                   1.OCAK 2008
                                    İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Ah bu adamlar,  adamlar

Ah adamlar, adamlar
yüzü nurlu, dili, gönlü nurlu

hayat dershanesinin gururu

yüzünde maske, farklı herkese

düşünce görünür, bürünmüş pis nefse

ah bu adamlar, adamlar

fedakar, cefakar mangal yürekli

yiğitlik yüreğine çörekli

dili şahbaz, iş çıkmaz

fırsatı için kirli ruh ne yapmaz

ah bu adamlar, adamlar

ilimle yoğrulur, insanlıkla doğrulur

haksızlıkta savrulur, dostlukla kavrulur

dilinde vardır her şey feyzinde yok bir şey

kötülük pınarından sanki, şerbet içer

ah bu adamlar, adamlar

Allah bereket yağdırır hanesine

paylaşır cümle, tek bir tanesine

cebi haramla şişer, yüzü köfte pişer

fırsatı bulur, eline birimi düşer

ah bu adamlar, adamlar

Perihan’ım nedir mana, anlayana

iyiler Allah dostu, ameli nur ana
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kötüler şeytana sermiş postu, viran

ne biter yalan, ne de talan

ah bu adamlar, adamlar

                                              Perihan pehlivan

                                                1. 1. 2011 İST

Perihan Pehlivan
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Ahuzar

Düşmüşüm yine derde
Çare bilmem ki nerde
Sen istersen çık sefere
Başın bahar ayağın yol olsun

Hüzne boğdun her günümü
Arar oldum ben dünümü
Dertler kesmiş benim önümü
Gözün aydın yüreğin dert olsun

Süremedim şu dünyanın sefasını
Sundu bana her türlü cefasını
Kavak yeli çalmış altmışlık kafasını
Başın bahar ayağın hazan olsun

Her dem oturdun övündün
Arsızlığın la daim gevindin
Dertli kıldığına mı sevindin
Gözün gülistan için katran olsun

11.3.2014 Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Akbük

Karşıda sevimli dağlar
Yamaçları zeytin bağlar
Saçlarıma deli rüzgâr.
Mandalya koyu yosun bağlar
Yar hasretinden
Ayı çağırdım geceye
Düşüp mehtaba, heceye
Dikildi karşı yüceye.
Deniz giyinmiş simlice
Katıldı aşk kokan geceye.
Yakamozları seyrettim sessizce
Yar hasretinden.
Sahil sakin bakmakta
Dalga sandalla oynaşmakta
Didim ışıl, ışıl yanmakta
Bir hüzün şarkısı dudakta
Yar hasretinden.
Akbük yolu bükülür gider
Kıyı boyunca tatlı girintiler
Deniz ve kum birlikteler
Bir sen yoksun ya kirpikler
Gölge düşürür, mahzun gülüşler
Yar hasretinden.
Her kapıyı begonvil süsler
Bir masal gibi düşler
Bir acı yüreğimde işler
Gönlüm gezer gözde sisler
Yar hasretinden
                                                          9.7.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Akbük koyları

Akbük koyları

Tilki barları
Çakal damları
Çılgın akşamları
Işıl, ışıl Akbük koyları

Yeşil saçlı zeytinler
Sakin, ılık denizler
Türlü çiçek bezenirler
Huzur dolu Akbük koyları

Rüzgâr yalar yüzünü
Güzeller doldurur düzünü
Yaşamanın saf özünü
Bakir saklar Akbük koyları

                                                   30.7.2011AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Al sana aşk

Aşk, aşk diyordun
Tependen aşağı döküldü
Tüm düşlerin söküldü
Üstüne başına saçıldı
Sarardı giz bahçenin çiçekleri
Kayboldu düş meleklerin
Bu muydu istediğin
Aşk aşk diyordun
Güneş beklerken
Ufkunu saran bulutlar
Yağmurdan sırılsıklam umutlar
Sahi nerde senin meltemlerin
Kilidi paslanmış hayallerin
Uğramıyor mu hayal perilerin
Pembe rüyaların kadını ne o
Avucunda bir tutam pişmanlık
Bu muydu sahi istediğin
Aşk aşk diyordun
Suskunluk şarabımı içtin
Hangi mayınlı bölgeden geçtin
Darmadağın olmuş sevda bahçen
Hani okuduğun şiirler
Gizemli gülüşler
Hani çok severdin kırmızı gülleri
Sabır sofrası mı kurdun
Eş dost arar oldun
Geçeyim bunları değil mi?
Hasadın hüsran desene
Sahi bu muydu istediğin

                                                                 5.8.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Al Yazmamı, Tülbendimi İstiyorum

Anne annem, namaz örtüsü takardı.
Yengem, alyazmalı suna gelindi.
Annem beyaz tülbent, eşarp takardı.
Emek emek çeyiz, sandık kokardı.
Saf duyguları, temiz sevdaları yaşardı.
Şeker oyalı, maydonaz oyalı, sıçan dişi kenarlı.
Kırmızı, mavi, mor boyalı,  güllü, dallı.
Sevgiliye çevre olurdu,
Yavukluya yol olurdu.
Horana baş olur, başa taç olurdu.
Yazmamı, tülbendimi istiyorum.
Ne siyasi simgeydi, ne korkulacak imgeydi.
Anadolu’ydu, kadındı, vatandı.
Bizdendi, bizdi, mahremdi, sadeydi.
Çıkarsız, uçarsız, kaçarsız, özümdü.
Birlikti, dirlikti, sergiydi, çeyizlikti.
Ruhumuzun aynasıydı, oya oya.
Sevgi ile bakan gözler, seyrinde doya doya.
Yazmamı, tülbendimi istiyorum.
Kadındı, kadın kokardı.
Anaydı, sevgi saçardı.
Bebeğin yüzünü, ışığa kapardı,
Ninni, ninni uyuyup büyüsün diye.
Boynumda fulardı, göğsüm kapardı.
Onun bunun ticaret metası değildi.
Onlar, fabrika, yol, köprü yapardı.
Gençlerime, iş sahası açardı, refah saçardı.
O benimdi, kimsenin sermayesi değildi.
Mezara giderken, kadınımın tabut simgesiydi.
Kadındı, anaydı, özümün ta kendisiydi.
Yazmamı, tülbendimi istiyorum.
Bana sorulmadan alınıp satılan,
Bana faydası olmayan, payeler kapılan,
Türban diye, renga renk yapılan, sadeliğim.
Benim olanı, ben olanı istiyorum.
Çekin ellerinizi çekin, kirletmeyin.
Engel, çengel çıkartıp malzeme etmeyin.
Siz, yapmanız gereken görevleri yapın.
Bahaneler, suni gündemler üretmeyin.
Çocuklarımıza, iş aş verin, ortamı germeyin.
Yazmamı, tülbendimi istiyorum.
Kadınlığımı, benliğimi, itilmişliğimi,
Adımı istiyorum, adımı!
                                                               10.HAZİRAN.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Allah

Acep, yerde mi, gökte mi?
Lailahe illallah Muhammed en Resullallah.
Lahavle vela kuvvete, illa billâh.
Aklımda mıdır, şah damarımdan da beri mi?
Hazır, nazır, yaratan, yaratılmıyan, yüce.

Rahman ve rahim, kerimdir.
Esirgeyen, bağışlayan, yücedir.
Sabır ve kaim, her yerde daim.
Ümmeti Muhammedin der şevkle.
Lahavle vela kuvvete, etme heder.
Lebbeyk, lebbeyk, verme keder.
Âdemden, Muhammed’e devran.
Lahavle vela kuvvete her an.
Lazım iman, ol zaman.
Allahım, mağfiret kullarına, aman.
Hakımsin, adilsin, el fatiha yaradan.

                                                                         10.EYLÜL.2008 İST

Perihan Pehlivan
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Allah için ne yaptın

Bu gün,
Bir tohum, attın mı toprağa?
Bakıp, yerdeki karıncaya,
Daldaki, yaprağa,
Şükrettin mi, Allaha.
Yüksek zekâ, ince fikir.
Anlamaya, çalıştın mı?
Bugün, Allah için ne yaptın?
Alnını, secdeye koyup,
Gösteriş için değil,
Canı gönülden.
Elini açıp, tövbe ettin mi?
Ta derinden, yüreğinden.
Ürperdin mi, ölümü anıp,
Diken, diken tüğlerinden.
Bugün, Allah için ne yaptın?
Özenme, sultanlara,
Ya da, şaşalı makamlara.
El uzatıp ta, bir kula,
Dokundun mu, derman olsun diye?
Aklına, geldi mi hiç.
Seninde, bir saltanatın olacak,
Musalla taşında.
Bugün, Allah için ne yaptın?
Hesap, kitap edip duruyorsun.
Dünya için koşturuyorsun.
Düşündün mü hiç, ahiret için ne yaptın?
Yedi kapıdan, birine ulaşıp,
Cennete varmak için.
İyi bir kul olmak için.
Bugün, Allah için ne yaptın?
                                                           23.MART.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Allah rahmet eylesin

Hastane kapısında bir şehit,
Al içinde geçiyor bir yiğit.
Gördüğüm bu kaçıncı klip,
Vatan senin bağrına inip,
Kaç asır geçmiş bakmalı.
Satır, satır ağıt yakmalı.
Pembe yazma, yeşil şalvarı,
Anamın gözyaşı kanlı
Karalar bağlamalı,
Yüreği çıra gibi mi yanmalı.
Adını bilmem kimdin?
Önümden geldin geçtin.
Neredeymiş cennet eri?
Dediler, Doğubeyazıtmış yeri.
Ardında, bir manga askeri,
Dolmuş içinde akraba erkekleri.
Gelip geçti önümden, şehit neferi.

                                                                     19.6.2009 İST/ Kasımpaşa

Perihan Pehlivan
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Allaha şükran borcumuz var

(SSPE Hastalarına itaf ediyorum)

Elimize bir kıynık batsa,
Canımız yanar sızlanırız.
Yüzümüzde bir sivilce çıksa,
Güzelliğimiz zayi oldu sanırız.
Zerremiz bir küçük darbe alsa,
Viran olduk sanırız.
Allah’a şükran borcumuz var,
Her dem sağlığımız içn.
Bir illet yapışır beyin hücresine,
Sinsi sinsi ilerler tüketircesine.
Olmadık anda gelir darbe,
Unutur, sendeler, düşerde,
Erir günden güne, bebe.
Vucüd yatağa mahkum,
Beyin virüse esir olur ya,
SSPE hastası olana,
Sabır eylesin mevla.
Umuttur gözlerde yaş,
Ne zordur bu hastalıkla savaş.
Bir işimiz ters gitse,
Sevdiğimiz bizi üzse,
Yıkılırda kahroluruz.
Bir başımız ağrısa,
Streslerde boğuluruz.
Allah’a şükran borcumuz var,
Her dem sağlığımız için

Dün akşam tv kanallarının birinde SSPE Hastalarını gördüm. Kız çocukları, erkek
çocukları, gençler, ve bebekler. Ve onlara gözü gibi bakan anneler, gözü yaşlı anneler.
Vücutları hastalıkla mücadeleden yorgun düşmüş. Amma anneler hala umutlu, ya
birgün ayağa kalkar, hastalığı yenerse diye,beklemekteler. Genellikle çok küçükken
geçirilen kızamık mikrobu vücuddan tamamen atılmassa yani virüs bulunduğu yeri
terketmesse, şansları tersine dönüyor 5-6 yıl sonra harekete geçiyor. Önce sendeleme,
düşme unutganlık evreleri oluşuyormuş. Sonra halsizlik ve yatağa düşürüyor.Çoğu
anneye ayni şey söyleniyor her an ölabilir. Fakat 5-10 yıl gibi süre ile yaşayanlar
var.Adeta hayata sıkı sıkıya tutunup bırakmak istemeyen gencecik vucüdlar ve elleri
yaradana açık, ağzı dualı, gözü yaşlı anneler.Zamanla vücudları şekil bozukluğuna
uğrayan hastalarda var. Genelde aşısız bebeklerde ilerleme oluyor densede,aşılı olupta
virüsü vucüttan atamayanlarda bu hastalığa yakalanıyor ne yazıkki.En korkuncu uzun
bir aradan sonra sinsi sinsi ilerlemesi.Daha sonra internettende baktım bir hayli zor bir
hastalık. Yaklaşık 2000 hasta olduğu söyleniyor, dernek kurmuşlar, dergileride var,
seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İzlerken içim burkuldu, iki evlat yetişdirdim. Çok şükür
ALLAHIM diyorum çok şükür. Sağlıklı olmak ne büyük şans, o kadar özenirsinde,
titrersinde üstüne küçük bir virüs neler eder. Bilinmez bu kadermidir, şanssızlık mı?
Allah bir an önce çaresini yollasın, bir aşı,ilaç tedaviye sebep olsun. Duygularımı kağıda
aktardım acılarına ortak olmak için,şiir yazdım.O anneler sordular ötenazi istermisiniz
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teklif edilse diye tek bir sözcük göz yaşlarına karıştı, KIYAMAM. Dahası yoktu, onlar
anneydi. Sabır dolu yüreklerinin sesini duy yaradanım. Sağlığımız için yüce ALLAHA
şükran borcumuz var her daim.

                                                                15.MART.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Allahım

Beni,
Ellerimi, ayaklarımı;
Sağlam yarattığın için,
Seni, anlayacak kadar,
İyi ve kötüyü  ayıracak  kadar,
Zekii yarattığın için,
Sana teşekkür ederim.
Rızkımı  verdiğin,
Sağlığımı daim ettiğin için
Bana iki güzel evlat verdiğin için
Çok şükür.
Senden dileğim,
Bana, ömür boyu sağlık ve mutluluk ver.
Sen,bağışlamayı seversin.hatalarımı affet.
Bana, sana yakışır,bir kulun olmam için,
Huzuruna  mutlu dönmem için. sabır ver.

                                                                          5.MART. 2003

Perihan Pehlivan
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Alo! Aşk servisimi

Aşk servisi mi?

Alo!
Aşk servisi mi?
Kalbim biraz kırık
Gönülde arıza var
Duygular donuk
Görüntü bozuk
Garantisi mi?
Yoktu zaten
Vefasız çıktı
Alo!
Ne zaman gelirsiniz?
Masfrafı çok olur mu?
Beklemeye değer mi?
Yoksa boşa mı geçer zaman
Biraz daha sabır etmeliyim
Hatıraları var elbette değerli
Alo!
Mümkünse acil olsun tamiri
Ama bu sefer uzun ömürlü olsun
Elbette kaliteli ve ışıltısı bol olsun
Bekliyorum
Aşk beklemeye değer
Acısı, sızısı olsa da
Ses ve görüntü birse
Beni sevdiğim gibi sevse
Paranın ne önemi var
Yeter ki tamiri mümkün olsun

                                                                     15.10.2011İST

Perihan Pehlivan
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Altı parmaklı çocuk

Altı parmaklı çocuk(çocuklara)

               Güzel bir havaydı. O gün beden eğitimi dersi vardı. Öğretmen, bugün bedene
çıkalım dedi. Çocuklar hep birden sevinç çığlıkları attılar. Çünkü; her zaman
çıkamıyorlardı. Sık, sık yağmur yağıyor, ya da rüzgar oluyordu.
               Hep beraber bahçeye indiler. Önce öğretmen, boy sırası yaptı, sonra yürüttü
iki sefer. Sonra da serbestsiniz dedi. Herkes kendine göre grup kurup oynamaya
başladı. Her zaman olduğu gibi erkekler maç yapmaya başladı. Öğretmen aralarında
dolaşıyor, hepsini çaktırmadan izliyordu. Onlarda onun kanatları altında mutlu bir
şekilde oyun oynamaya devam ediyorlardı.
              Birden Emircan koşarak öğretmene doğru geldi. Heyacanlı ve yüksek sesle
-Öğretmenim, öğretmenim!
- Ne oldu? Diye sordu öğretmen.
- Öğretmenim! Okan’la, Taha Can kavga ediyor. Gelin!
Öğretmen o yöne doğru hızla gitti. Diğer çocuklar da arkasından.
- Ne oldu? Diye sordu. Okan, çok sakin bir çocuktu. Kolay, kolay kavga etmezdi.
Mutlaka ona Taha bir şey yapmıştı.
İki çocuk müthiş bir kavgaya tutuşmuşlardı. Öğretmenin geldiğini bile fark etmediler.
Güç bela ayırdı öğretmen ve sordu;
- Ne oluyor evladım! Neyi paylaşamıyorsunuz?
- Öğretmenim! Bana vuruyor. Dedi Tahacan
- Niye?
- Ne bileyim? Ben oynuyordum arkadaşlarımla
- Sen söyle Okan. Dedi öğretmen
- Yalan söylüyor öğretmenim! Dedi Okan. Şu çocukla dalga geçiyor.
O kadar sinirliydi ki, arkadaşının adını unutmuştu. Öğretmen döndü, o yöne baktı.
- Serhat’la mı?
- Evet
- Niye?
- Onun altıparmağı varmış.
Öğretmen, tekrar baktı Serhat’a. Masum, masum bakıyordu.
- Gel bakıyım!
Serhat geldi, uzattı ellerini. Öğretmen çocuğun serçe parmağının yanındaki küçük
parmağı fark etti.
- Çok ayıp! Dedi öğretmen, dağılın. Herkes gitti.
O zamana kadar neden fark etmediğine üzüldü. Sonra sınıfa çıkınca onlarla konuştu.
Allah nasıl yarattıysa herkesi öyle kabul edin, sizde farklı olabilirdiniz, hem o bir sorun
değil. Olsa ne çıkar. Hepiniz kardeşsiniz, arkadaşsınız. Sonra Taha’ya dönüp
- Özür dile her iki arkadaşından da dedi. Çaresiz Taha özür diledi ve olay tatlıya
bağlandı.
                                                     30.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Amasya

Dört bir yanın; yalçın kaya,
Kral mezarların ve aynalı mağran
Tarihin çok eskilere  dayanır,
Şehzadeler  diyarı; Amasya...

Bağların bahçelerin
Yeşil ırmak boyunca,
Yalı evlerin, selam durur adeta.
Şehzadeler  diyarı;  Amasya...

Meşhurdur, elman ve narın,
Ayvan, çiçek bamyan.
Yaz sıcakların, kış ayazın.
Şehzadeler diyarı; Amasya...

Külliyelerin, mumyaların,
Bedestenin ve kalen,
Ferhat ile Şirin, dilden dile gezen.
Şehzadeler diyarı; Amasya...

Atasını;  on iki haziran da karşılıyan,
Kurtuluş tamimini ilk yazdıran,
Dört bir yanı, ilçeleri ile çevrili.
Şehzadeler diyarı;  Amasya.

Bayramlarda çalar bandon,
Köprülerin, faytonlarınla
Carcurum er yatağınla,
Şehzadeler diyarı;  Amasya.

                                                11.ŞUBAT. 2008
                                                 İSTANBUL

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Amasya delikanlısı

Salla mendili mendili
Yanıyor minarenin kandili
Misket elmanın en hası
Yamandır Amasya delikanlısı

Elbise giyer pili pili
Sert eser rüzgarı yeli
Ne güzledir ekmek ayvası
Merttir Amasya delikanlısı

Salla mendili mendili
Bal şeker tatlı dili
Bağı güzel hoştur bahçası
Civandır Merzifon delikanlısı

Sıralıdır konakları yalı
Sersem yollarına halı
Ne hoş yeşilırmak kıyıları
Gözü pektir Suluova delikanlısı

Kalesi dikilir yamacında
Huzur var çarşı pazarında
Lezzeti tat bamyasında
Vefalıdır Amasya delikanlısı

9.12.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Amasya Elması

Elmaların hasıyım,
Cömert toprakların rehasıyım.
Yeşil ırmak sevdasıyım.
Misketım, zenginlik aromasıyım.
Mineralim bol benim,
Sevdam sel benim.
Ferhat ile Şirinde, sor benim.
Sert sulu, vitamin deposu benim.
Kışa dayanıklıyım,
Beyaz etli, kırmızı damarlıyım.
Işıl ışıl, al yanaklıyım.
Baldan da tatlıyım.
İnce kabuk, potasyum yataklıyım.
Her derde deva,  Lokman Hekim kırmasıyım.
Kon postum, tatlım, kakım.
Lezzetli, sofralar meyvesiyim
Meyve sevenlerin, gözdesi olmalıyım.
                                                                         7.HAZİRAN.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Amasya ezgisi

sevemedim seni gönlümce
Aşık gönlü olurmuş cüce
Saramadım doyasıya seni
Sineme yaslayamadım o teni

Ferhatın diyarında yazık bana
Şirinin bağında yazık sana
Amasyanın dört yanı yalçın kaya
Yeşilırmak akar kendini yaya yaya

Uzandım asmaya alamadım
Sevda ile rüyaya dalamadım
Yar ben sana doyamadım
Senin yerine kimseyi koyamadım

Ferhatın diyarında yazık bana
Şirinin bağında yazık sana
Amasyanın dört yanı yalçın kaya
Yeşilırmak akar kendini yaya yaya

10.5.2014 Ataşehir/İstanbul

Perihan Pehlivan
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Amasya ne güzel bir şehir

Amasya'nın elması
Bitmez gönül sevdası
Ne de hoştur bağ bahcası
Senin sevdan hiç bitmez

Ne güzeldir bamyası
Tarih kokan mumyası
Aynalıdır mağrası
Sende kalan ayrılmaz

Al yeşildir bal narı
Ayazı sert bol karı
Yeşil ırmak kenarı
Çayına da kanılmaz

İri ekmek ayvası
Nazlı gelin asması
Ferhat Şirin sevdası
Anlat anlat tükenmez

Süzülür de konaklar
Mistik dönme dolaplar
Uzar gider yollar
Gez gez zaman yetimez

Hoş sohbettir insanlar
Bedesten, han dükkanlar
Kale, köprü,mağralar
Seyrine dur göz doymaz

Akar gider o nehir
Ne güzeldir bu şehir
Cami -kumbet yekte bir
Gel yaşa ki dert silinir

P.Pehlivan 7.11.2013 İst

Perihan Pehlivan
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Analar nasıl ağlamasın

El bebek gül bebek büyütür
Yüreğinde türlü dilekler
Dilinde dualar korusun melekler
Bahçede türlü türlü çiçekler

Kara gün kara bulutlar
Kör kurşun şaşmaz hedefi
Analar nasıl ağlamasın

Yemez yedirir giymez giydirir
Toz kondurmaz sevgi ile bezer
Uymaz sabahları bekler
Anlatılmaz onca emekler

Acı gün acı feryatlar
Kör bıçak ölümün neferi
Analar nasıl ağlamasın

28.12.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Anam dama sermiş hediği

Anam dama sermiş hediği yemeyin kuşlar
Sevdiğim geçer sokaktan dağılmış saçlar
Yalvarıyorum Allahım affolsun sevdalı suçlar
Yarim yürüdükçe yüreğim  hop,hoplar

Tıp tıp damlıyor yoğurdun suyu
Aman pek tatlı yarimin huyu

Anam dedi çık dama dallar sallandı
Güz geldi yaprak gazel üzüm ballandı
Babası pek bir asabi anası işi bağladı
Geceler yanlızlık zor yar yüreğim sızlar

tıp tıp damlıyor yoğurdun suyu
Aman pek tatlı yarimin huyu

24.2.2014 P.Pehlivan Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Ankara

Bir tarih yazılmıştır
Türkün kanıyla,
Cumhuriyet kurulmuştur
Şerefiyle şanıyla.
İlk meclis orda açılmış.
Kalesi duruyor, büyük ihtişamıyla.
Canım,  Ankara.

Anıt tepede, Atasını ağırlar,
Kızılay da,  insan seli akar.
Ata kule,  Çankaya’dan bakar.
Parkları, bahçeleri, sevda kokar.
Kuğulu parkınla, farklısın sen
Canım,  Ankara.

Meclis, bakanlıklar
Pembe köşküyle, hürriyet kokar.
Dikmende,  seymenlerinde  var.
Ulusta, bir tarih yaşar,
Cumhuriyet çocuğu
Canım,  Ankara.

Eğitim orada, sanat orada.
Haklar orada alınır,
Ulusumun, sesi ordan duyulur.
Ormanların, göllerinle
Üniversiteler şehri
Canım,  Ankara.

Mustafa Kemalin askerleri
Dört bir yanda barınır.
Gençlik parkınla, otogarınla
Anadolu’nun kalbi gibi,
Atar durursun
Canım,  Ankara.
                                                    27.ARALIK.2007

Perihan Pehlivan
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Anne

Anne!

Bir yolcuyum, bir hancıyım bu yerlerde
Bir yabancıyım, bir dertliyim bu ellerde
Seni öksüz seni kimsesiz koyduysam bu yerlerde
Beni affetme, affetme anne!
Hani ellerinle diktiğin güller nerde
Nerde ömrünü verdiklerin nerde
Bu kıraç bu uğultulu tepede
Sen beni beklersin elbette
Sana gelemediysem bu senede
Beni affetme affetme anne!
Mermerin solmuş, otların bağrına dolmuş
Kuşlara su kapların bomboş
Sağın solun yine yine dolmuş
Çam ağacın büyümüş gölgesi loş
Ama dualarım hep seninle içim bir hoş
Anneler günü gelmiş gözümde yaş
Ben seni her dem anarım kalbiyane
Sana gelemediysem beni affetme anne!
Bir gün mutlak geleceğim bekle serde
Canından can atar bak bu yürekte
Hasretim ben sana, memlekete
Canım annem çiçekli bahçemiz nerde
Beni gözleyen gözler pencerede
Özüm almıyor o yöne yönelmeye
Ama koşup geleceğim bir gün bu sine
Bekle beni hasretim, hasretim sana anne!

                                                     10.5.2012 İST 19:47
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Anne! (11Mayıs anneler günü kutlu olsun)

Çiğdem,çiçekler açar.
Senin, güllerinde.
Kapının girişinde, hanım ellerinde.
Çocuklar; hep güllerini çalardı ya,
Duvardan atlayıp ta,
Hepsi, tarumar olmuş. Anne!
Yine,sen geldin aklıma.
Ta İstanbul’dan getirdiğin,
Lalelerin, kavuniçi güllerinde.
Yok, yok artık. Anne!

Telefon çaldı, bir akşamüstü.
Annen öldü! gel dediler.
Yollara düştüm, bir kış günü.
Dağ,bayır, ova geçtim, ağlayarak.
Beş çocuğun vardı da,
Hiç biri yoktu.
Son nefesinde, yanında.
İşte O, çok koydu bana.
Ağladım, hıçkıra hıçkıra. Anne!

Bir Allahın kulu, açmadı.
Kapının zilini çalınca.
Oysa sen beni yollarda karşılardın.
Bir dolmuşun üstünde geldin tabutla.
Ben, seni karşıladım. Anne!

Ağladım, oturup başucunda.
Sen, hastane köşelerinde mi?
Ölecektin sessizce.
Görevi olmasa gelir di o, çoktan.
Demişsin. Anne!

Teneşir tahtasına uzattılar seni,
Ellerimle çözdüm, beliklerini.
Yıkadım güzelce, kül gri tellerini.
Senin gibi ördüm, arkadan bağladım uçlarını.
Sen hiç, saçlarını boyamazdın ki, Anne!

Benzin sarıydı, tenin hala beyaz.
Gözlerin sım sıkı kapanmış.
Nefesin yoktu, burnun sanki ufalmış.
Dirgenin göğsünde kalmış.
Çıkarırken biraz kanadı.
Canın yandı mı, Anne!

Şu böbrek hastalığı var ya,
Seni, yedi bitir di.
Dualarla kefenledik seni.
Nurlandı yüzün.
Kefen, gelinlik gibi yakıştı sana.
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Sen, gelinlik giymemiştin.
Mahzun mahzun anlatırdın, Anne!

Elini öptüm, helal et hakkını, Anne!
Tabuta koydular öylece.
Azelerin acırdı ya.
Hiç sesini çıkarmadın. Anne!

Üstünü örttüler, yavaşça.
Sen, oyalı beyaz tülbentlerini,
Çok severdin; ütülü ve kar beyaz.
Onlardan birini,
Örttüm tabutunun başına, Anne!

Helallik istediler,
Ne hakkım vardı ki,
Helal olsun dedi herkes, sana.
Helal olsun. Anne!

Ardına bakmadan çıkmazdın,
Ama bu sefer hiç bakmadın.
Dostlarımızın omzunda,
Güle güle  git.
Güle güle, Anne!
                                                    21.OCAK.2000 Suluova

Perihan Pehlivan
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Annem!

Dün yirmi bir Ocaktı
Ölüm yıl dönümündü.
Dualarla andım seni.
Seni, Ne Zaman Özlesem,
Rüyamda Görürüm
Daha Dün Gibi
Sessiz Gidişin.
Saçların Bana Benzerdi
Nurluydu Yüzün
Gönlün Çok Boldu,
Sevgiyle Bakardı Gözlerin,
Sabrım Sana Benzer,
Alın  yazımda.
Güzel Resim Yapardın,
Şarkıda Söylerdin
Şiir yazardın,
İyi de ezber ederdin.
Sen,
Sen, benim annemdin.

                                                                                Perihan Pehlivan
                                                                               21 Ocak 2008 İstanbul

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anneme mektup

Bugün sensizliğim ikiye üçe katlandı
Bir şeyler hatırladım burnum sızladı
Tamı tamına on altı koca yıl oldu
Bir çok şiir yazdım sana, ama mektup ilk
Sensiz babam çok mutsuzdu
Bilirsin ya çocuk gibi huysuzdu
Hiç bir yerlere  sığdıramadık sığmadı
Amasya Mersin arasında mekik dokudu
Son gidişinde Mersinde kaza geçirdi
Bir daha kendi hiç olmadı vesselam
Alzheimer olmuş meğersem
Gittikçe kötüleşti
Hiç birimizi tanımaz oldu
Çok içim acıdı hep seni aradı
Velhasılı sonu hiç iyi olmadı
İstanbulda öldü mekanı cennet olsun
Sonra yeri dolmadı kimse babamız olmadı
Abilerim her biri bir hava
Aile bağlarımız sararıp soldu
Ablam  rahmetli arada bir toplardı bizi
O da babamdan üç yıl sonra gitti
Beyin kanaması,sahi acelesi neydi
Ve sonrası gri günler, hüzün yağmur ayaz
Alışmak yokluğuna çok zor geldi
Hepinize yandım ama ona bir başka
İki kızı evlendi ya, torun torun dedi durdu
Olmuyor kısmet olmayınca
Ondan sonra torunlar bir bir geldi
Önce Çınar sonra Arya
Çınara kardeş Deniz
Seninde vardı on dokuz torunun
Hepsi okudu evlendi çocukları oldu
Yok bir Öner birde Hakan evlenmedi
O ihtiyar halinde Hakanı sen büyütmüştün
Aman oda ne çok hastalanırdı
Nerdeyse kırk yaşına geldi
Bir baltaya sap olmadı okudu ama
Sonra Memleket aldı başını gitti
Terör hiç durmadı ölümlerde
Ben emekli oldum Kıbrısa gittim
Sonra İstanbul'a gelip demir attım
Eh ne yaparsın çocuklar
Ama ben bile yaşlandım
Bir torunum bile yok
Şimdi gençler lay lay lom
Aman anne yaparız acelen ne
Gidenler gitti aceleleri mi vardı
İşte böyle herkes bir alem
Damadında iyi huysuzdu
Katmerli oldu kalp krizinden sonra
Sen hep haklıydın yontulmaz bazıları
Neyseki damat sakin gelinde iyi olsa bari
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Memlekete pek gidemiyorum
Mezarlığa da gelemiyorum
Ama hep dualarım seninle
Unutmam seni unutmam anne
Her yıl anıyorum yemekler dağıtıyorum
Senin için hayırlar yapıyorum
Hepimiz iyiyiz geçinip gidiyoruz
Yerin dolmuyor resmin solsa da
Her bir şeyde anın var
Aklıma geliyor sık sık anılar
Gözlerim doluyor bazen de gülüyorum
Sen benim annemsin
Başka annem yok ki
Nasıl unuturum ilk öğretmenim
Koruyucu meleğim hanım eli çiçeğim
Nadide sevgi böceğim
Sonsuz saygı sevgi sana
Ellerinden öpüyorum
Öpüyorum anne

3.2.2016- 6.3.2016 ist

Perihan Pehlivan
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Annemin anısına

Annemin baba annesi varmış
Koskocaman bir çınarmış
Çok küçükmüş annem,  o öldüğünde
Sade adı kalmamış benliğinde
İrsi geçmiş her özelliği de
Hanım kadındı anacığım
Cefakardı, vefalıydı
Sabırlıydı, dürüsttü
Kol kanat gererdi
Ulu bir çınardı
Herkesin derdine ortak
Her yardım dileyene koşardı
Bilgeydi, az konuşurdu
Çabuk çözüm bulurdu
Gölgesinde ne de mutluyduk
Cıvıl cıvıl güler konuşurduk
Beş gözeli pınardı
Şırıl şırıl akardı
İmrenirdi görenler
Çoktu onu övenler
Devrildi bir gün koca çınar
Kurudu o nadide pınar
Dağıldı  gitti kuş sesleri
Sevgisiz soldu gülleri
Babaannesinin adı yazılı
Beyaz mermerdir mezarı
Değince görenlerin nazarı
Ruhuna bir fatiha, an o çınarı

P.Pehlivan 3.11.2013 Ataşehir/ İst

Perihan Pehlivan
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Annemin nane limon ballıallı çayı

Kim, uçurttu uçurtmaları.
Kim, çevirirdi topaçları.
Kim söylerdi, masum yalanları.
Bazen çocuk, bazen dev adam.
Edaları bir başka olan,
Kimdi, yüreğinde saklayan.
Akıl almaz o sevdaları.
Neydi, çağlayan o yürekte.
Bir güç vardı ki, bilekte.
Deliksiz uykular, döşekte.
Mühim değil, yaşamak köşkte.
Yağmur altında, ıslak bahçe.
Mis kokulu hanım elide,
Sümbül, lale, gül sevinmekte.
Annemin, limonlu bal çayı.
Gece, seyrederken, o ayı.
Uykular sarardı, bedeni.
Dinç açardım ya gözlerimi,
Ve geçen o mutlu günlerim.
Bakınca aynaya, ben miyim?

                                                        8 EYLÜL 2008 İST

Perihan Pehlivan
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Annler günü kutlu olsun

Türkün anası her zaman kutludur. Türk milletinin özünde anaya saygı hürmet vardır.
Var oluşumuzdan beri biz Türkler anamızı başımıza taç etmişizdir. Ve tarihte analar bu
yüceliğin kıymetini bilmiş takdir etmiş her daim evlatlarına maddi manevi güç olmuştur.
En yüce makamda oturan bile anasının hayır duasını almadan yol çıkmazdı, bir işe
başlamazdı. Ve geçmişte nice analar, kadınlar vatan, millet ve evlatları için akla hayale
gelmeyecek fedakarlıklar yapmıştır.

           Büyük önder Mustafa Kemalin Annesi Zübeyde Hanım, Nene Hatun, Kara
Fatma, Hayma ana bunlardan bir kaçıdır. Onların Şahsında bütün anaları saygı ile
anıyorum. Biz inancımızada son derce bağlı bir milletiz. Sevgili peygamberimizin annesi
Amine hatun, kızı Hz Fatıma, eşi Hz Hatice, Hz Ayşe ve nice yüce, güzel analar bizim
için son derece önemli ve saygındır.. Hepsini rahmetle anıyoruz.

             Toplumda kadın yapıcı, toplayıcı, ilk eğitici ve öğreticidir. Son zamanlara
kadına ve analara reva görülenler bizi üzüyor,ürkütüyor. Farklı kültürlerle karşılaşmalar
bizim özümüze yanlış etkiler yapmıştır. Oysa Biz Türk Ulusu olarak mevcudiyetimizin
temel taşı olarak sağlam aile yapısını gerekli görürüz. Oluşan bütün olumsuzlukarı
ortadan kaldırmak için anaları güçlü,eğitimli ve kudretli kılmak zorundayız..Zira bir
toplumu yok etmenin başında onun aile yapısını bozma, ahlakı değerleri yok etme gelir.

              Peygamberimiz Cennet anların ayakları altındadır derken anaları yüce
makama oturtmuştur. Analarımız kutsal görevleri olan analık ödevini yaparken;
Cefakar, vefakar ve öz veri ile adeta yoktan ver etme çabası içindedir ailesi ve evlatları
için.

              Analarımıza yüreğimizde ve başımızın üstünde her zaman yeri olmalı, onların
bize gösterdiği sabrı bizde onlara göstermeye özen göstermeliyiz ve devlet millet olarak
aile yapımızı sağlam tutmalıyız.

Bütün anaların anneler günü kutlu olsun. Saygı ve sevgiler hepsine.

                                                        Perihan Pehlivan 13.5.2012 İST

Perihan Pehlivan
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Antep ten bir şair geldi geçti

Gün, yağmurlu bir Maraş sabahı. Kızımın düğünü için gittiğimiz Maraş tan sonra bir de
Gaziantebi görelim dedik. Kiralık arabamızla Antebe doğru yola çıktık. Antebin girişinde
ormanları görmek neşemize neşe kattı. Güzel ayrılmış yollar bizi şehir merkezine doğru
sürükledi. Merakla bakınarak ilerliyoruz. Sağ yanımızda Gaziantep lisesi gözümüze
çarpıyor. Bakıp gülümsüyoruz kimbilir kimler yetişmiştir diyoruz. Daha sonra valililiğin
önünden geçip mağzalara bakarak ilerliyoruz. Bildiğimiz bir çok marka gözümüzden
kaçmıyor.  Öğretmen evini arka cepheden görüp kıvrılıyoruz.Ve arabamızı Bedesten
otoparkına bırakıp yaya olarak yola devam ediyoruz. Tramvay ilerliyor, demir raylardan
ve sarı belediye otobüsleri geçiyor
önümüzden. Sonra Forum Gaziantebe giriyor geziniyoruz tabii birazda serinliyoruz. Zira
Antep Maraşa göre çok sıcak. Daha sonra geldiğimiz yolu geri dönerken şehir haritası
gözümüze çarpıyor ve inceliyoruz hatta telefona çekiyoruz. Hemen ağaçlı yan bulvara
sapıyoruz ve kalenin önüne düşüyoruz ve hafifçe tırmanıp soğa dönüyoruz tarihi yerler
bizi karşılıyor bir iki poz resim alıyoruz karşı tarafta Zeytin hanı görüyoruz geçelim
geçmeyelim derken broşürleri ile sarışın ince dalan bir bey bize doğru gelip "Buyurun
Zeytin hanımızı gezin diyor". Yolun karşısına geçip; hanı ve mağrayı geziyoruz ilginç
geliyor. Zeytin ve sabun ürünleri dikkatimizi çekiyor. Sonra oradan çıkıp az ilerdeki bir
hana daha giriyoruz. Keloğlu mağrası daha da ilginç geliyor ve Turistler birer ikişer
beliriyor.  Hemen karşı köşede bir çeşme var geçiyorum iki delikanlı meyve poşetlerini
suyla dolduruyor. "Su içilir mi? "Diyorum içilir diyerek gidiyorlar bir yudum içiyorum şifa
olsun diye. Tabelede Mozaik müzesi yazısı gözüme çarpıyor. Oğluma hadi bakalım
diyorum. Sağ yana sapıp karşı kaldırıma geçiyoruz. Sonra Millet hana giriyoruz biraz
duraksıyoruz bir kahve içsek mi diye düşünsekte zaman az. Sonra yerli dokumalara
bakıyoruz bakır işlerine, bir örtü beğenip alıyorum. Bayan bana kumaşların ismini
söylüyor, Sobacı, sürmeli oduncu vs. Daha sonra yan mağzadan bir bakır ibrik alıyoruz
ve bakırcılara doğru gidiyoruz. Acıkmışız galiba bir yemek yesek Antep usulü. İmam
oğlunu işaret ediyorlar.Lakin çok kalabalık. Başka diyoruz. Çulcuoğluda fena değil
diyorlar. Ve Şirden hana doğru ilerliyoruz. Çarşıya giriyoruz. Sıra sıra dükkanlar ve kala
balıklar içinden geçiyoruz. Tam bir İstanbul havası kokuyor burada. Uğultu var çarşıda.
Bu paranın uğultusu. Ticaret kokuyor buram buram. O arada şerbetçiler geziniyor. Biri
eğilip soruyor" İçer misin abla" tereddüt ediyorum. Şerbet mi bu sıcakta diyecek
oluyorum.Eşim" meyan kökü şerbeti şifalı iç" Diyor neyse bir bardak içiyorum. Önce
topraksı bir tad alıyorum hoşlanmıyorum. Biraz sonra tatlımsı bir koku geliyor
genzimden.Biraz ilerde bir başka şerbetçi bardağımı görmüş olacak elimde eğilip; " Abla
bugün Miraç gecesi bili misin? hayrına bir güğüm dağıtam para verde" diyor. Beyime
bakıyorum gülümsüyoruz. Sonra ilerleyip toptancıların önünde geçiyoruz ve Şirden
hana ulaşıyoruz oradan Çulcuğluna giriyoruz. Hayli uğultulu bir lokanta orta yerinde bir
dut ağacı bedeni ile dikkat çekiyor. Bedeni burada dalları ya yukarıda yada yok.
Masamızı donatıyorlar.İştahla yiyoruz ve çaylarımızı içip kalkıyoruz. Zaman daralıyor.
Bir taksi çağırıp acele ile biniyoruz: Taksici zor ilerliyor. Trafikten şikayet ediyor. Birde
gönüllü trafik müfettişlerinden." Ne olacak oturup balkona ahkam kesiyorlar" Diyor.
Nihayet Bedestene gelip arabamızı alıyoruz ve Maraş a doğru yola çıkıyoruz. Gezinecek
bir çok yer aklımızda kalıyor ne yazı ki.Antep te bir hayvanat bahçesi varmış hayli
büyük  ve meşhur ama onu akşam enişte beyden dinliyoruz.

ve bir dörtlük takılıyor dilime

Antep dediğn hanlı diyar
Şerefli şanlı diyar
Kimine ekmek kapısı
Kimine yarlı diyar
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deyip bitiriyorum.

24.5.2014 Maraş

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Antep’te bir kızı vurdular

(Pınar Türkmen anısına)

Antep’te bir kızı vurdular
Yol ortasında koydular
Adını da P.T sundular
Vicdansızlar nasıl kıydılar

Havası, suyu da güzeldir
Aşı, baklavası özeldir
Toprağa düşen can, güzeldir
Vicdansızlar nasıl kıydılar

Bir çiçek soldu dalında
Ateşi ananın canında
Kör kurşun saplandı başında
Vicdansızlar nasıl kıydılar

Bu nasıl aşk nasıl sevdadır
Yürek yangısı zor davadır
Baba kardeş hepsi figandır
Vicdansızlar nasıl kıydılar

                                                    20.2.2011İST

Perihan Pehlivan
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Arama beni

Satır aralarında arama beni
Ben ne gezerim oralarda
Soldurup örselediğin bu teni
Bulamazsın göremesin orada

Sabır bir nadide elmas
Pahalıdır ama kırılır
Sana kalır acı miras
Bilemezsin hicran ne ile sarılır

Umut kapını etme yalama
Bir gün kopar yanlışlıkla
Aşk sokağında yalpalama
Ayağın kayar düşersin şaşkınlıkla

Kıymet bil seni severken
Usanır bir gün çekerken
Sevda nazlıdır gevrerken
Yakarsın yüreğin ters çekerken

Demedi deme nefret besler aşkı
İyimser düşünde yık o bendi
Vuslatın yoluna ser aşkı
Aşığın katili bil ki kendi

                                                                    25.5.2012 İST 19:45

Perihan Pehlivan
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Arılar

Hem çalışkan,
Hem sosyal.
Birlikte yaşamayı,
Çoktan öğrenmiş.
Emek verip üretmeyi,
Tasarruflu tüketmeyi
Fazla olanı,
İkram etmeyi,
O bizden önce kavramış,
Dosta hizmeti,
Düşmana zilleti
İyi bilir.
Üreyip çoğalır,
Kır bayır dolanır.
Tembellik nedir bilmez,
Ona dokunmayana,
Asla zarar vermez.
Vız vız arı,
Senin yaptığın balı,
Kim sevmez.

                      1.ŞUBAT. 2008
                      İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Arkadaş

Yorulmuşum,
Kırılmışım,
Unutulmuşum,
Kimin umurunda?
Ara beni arkadaş.

Yalnızım,
Çaresizliğe dalmışım.
Sitemkâr olmuşum.
Sıcak bir sohbet aramışım.
Gel bana, arkadaş.

Gurbete çıkmışım.
Asker olmuşum,
Nöbet tutmuşum.
Hacca gitmişim.
Vefalımsın arkadaş!

Kırılmış sazıma,
İsyanım, alın yazıma.
Kalmışım, bir başıma.
Hastaysam, yatağımda,
Hatırımı sor arkadaş.

Ölüm, kapımı çalmış,
Azrail canımı almış,
Mezar taşımda;
Bir yazı kalmış,
Ziyaretime, gel arkadaş!

Gidenler unutulur.
Yeminlerse tutulur.
Arada bir gel,
Gülümü, dalımı sula.
Oku bana, bir Fatiha!
Can, arkadaş…
                                                      5.MART.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Arkadaşım Neşe Alpay Konuralp'a merhaba

İki belikli
Siyah önlüklü
Beyaz gülücüklü
Can arkadaşım merhaba

Liseli  şen kızlar
Mutlu  dost yıllar
Mektep te sıra arkadaşım
Can sırdaşım Merhaba

Narin nazende
Vefalı dostane
Yıllanmış şarap gibi
Kıymetli can arkadaşım

Ayrı geçti çok yıllar
Gönül sevdiğini arar
Buldum seni şükür
Munis huylu gül arkadaşım

Hayat yordu bizi
Kaldı pek çok izi
Artırdı azaltmadı sevgimizi
Kademli can arkadaşım

Gençlik bir pınar
Unutulmaz anılar var
Mesafeleri kim takar
Gönlüme bahar can arkadaşım

9.4.2016 İST

Perihan Pehlivan
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Arkadaşım Nuray Serime

Düşünüyorum da zaman ne kadar hızlı kayıyor elimizden
Hayat meşgaleleri çalıyor hep bizi bizden
Zaman zaman anılar süzülüyor bir yerlerden
Unutmuyoruz ama yorgunluk telaşla devreden
Yıllarımızı bazen çok özlüyoruz aniden
Biz iki arkadaştık Nuray ve ben
Yatılı okuyorduk hani şu leyliler den
Ben açılmamış iri bir tomurcuktum
Nuray hafif çilli narin bir süsen
Gülmeyi hep severdim oldum olası
O bilge gibi dururdu sadece hafif gülümserdi hası
Çocukluktan pek sıyrılamamış tık hala
O hiç alışamamıştı bu yatılı okula
O zamanlar her şey bir başka güzeldi
Bilmezdik aslında gam ve tasa
Sadece özlem vardı içimizde
Sakindik biz her ikimizde
Kim bilir şimdi nasıl nerede
Her okul sonrası kolalarımızı alırdık
Şişelere leblebi atar kabarcıkları seyrederdik
Güzeldi ülker gofretler  o zaman çikolatası bol
Üzerinde minik çocuk resmi kırmızı beyaz
Kilo kimin umurunda onun sivilceleri alnında
Sohbet muhabbet geçti yıllarımız
O Erzincanlıydı serin kanlıydı
Ben Amasyalı neşeli heyecanlı
Zıt kutuplar gibi çekerdik bir birimizi
Hiç tarihi sevmezdi tarihte yerini aldı
Aklımda bir çift gözlüğü ve gıtarı kaldı
Kardeşi vardı doğu kan mıydı ak kan mı
Ayrıldı gitti evine ben kaldım yalınız
Bir daha görmedim kayboldu yıllarımız
Erzincanlı Nuray serim neredesin
Ama hep kulaklarımda ince sesin
Bir de tren yolculuğumuz vardı
Macara gibi Erzurum Sivas hattında
Turist sanıp Tercan  istasyonunda
Rahatsız ettiler dunkoflar camdan bizi
Kondoktür/ biletçi amca geldi değiştirdi yerimizi
Ama gözü pektik ta o yıllarda
Ben Sivas a dedeme gidiyordum
O da çok özlediği evine odasına
Arkadaşlığımız baki hatıralarda
Kim bilir bir gün okur bu satırları da
Çıkar gelir uzaklardan yanıma

26.1.2016 İst

Perihan Pehlivan
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Arnavut Köy de İlçe oldu!

Dallı kollu tek bir cadde, konumları
Eğri büğrü, çamur çeplek  yolları.
Arap saçına dönmüş, sorunları.
İmarsız,  yırtma yapıştırma evleri,
Üşüştü şehrin, tüm rantçı devleri,
Sekiz belde, sanki küçük bir ülke.
Bir Gaziosmanpaşa daha, doğdu yine.
Gözünüz aydın, şenlik evlere.
Geleceği meçhul gençlere,
Arnavut köy de ilçe oldu.
Çeşit çeşit, yurdum insanı.
Senelerdir, yandı durdu canı.
Ne yolu tamam, ne kervanı.
Eğitim noksanı, kültür yavanı.
Taş oluk, Boğazköy.Terkos, Bolluca bu yanı.
Hadım köy,  Karasu, Taya kadın o yanı.
İmkânları kıt,   nüfusu bolca da.
Tazecik, çiçeği burnunda.
Arnavut köy de ilçe oldu.
Ozanım ne dersin?
Biz yapalım Allah versin!
Üç beş yılda gelecekleri beklersin.
Yapıla söküle, kırıla döküle.
Biter bir gün bu çile diye diye,
Taze filiz vermiş ümitlerle,
Doğmamış bebeklere, cümle yitiklerle,
Arnavut köy de ilçe oldu.

                                                 23.EYLÜL.2008.İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Artık

Yalana riyaya,
Palavraya hülyaya,
Yağlamaya cilalamaya,
Abartmaya kabartmaya,
Saklamaya süslemeye,
Boşa getirip enselemeye
Pes artık dedirtmeye,
Damarına basıp çıldırtmaya,
Küplere bindirtmeye,
Yelkenleri suya indirtmeye,
Yeter artık.
Diyebilsek, mesela;
Ne güzel olur.

                                             25.OCAK. 2008
                                             İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Artist Emine

Sutun üstünde durur başı
Kalem gibi gözü kaşı
Modaya uygun yapılı başı
Artist Emine, kasaba güzeli

Çarşıdan bir geçer endamla
Bakışlar birleşir işmar selamla
İki kardeşe olmuş ahu abla
Artist Emine kasaba güzeli

Haftada bir sinemaya gider
Cümle yakışıklı yola dizer
Düğün, düğün gezer
Artist Emine kasaba güzeli

Yaktı yıktı garip Ömer’i
Bir başkaydı gönül neferi
Her gün çarşıya vardı seferi
Artist Emine Kasaba güzeli

Baba garip, yaşlı bir naçar
Bir gün şoför Cemal’e kaçar
Herkes bu işe ağzın açar
Artist Emine Kasaba güzeli

                                                     20.5.1980 Suluova

Perihan Pehlivan
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Aşk

Bir kıvılcım.
Çakmaya görsün;
Bedeni yakar, yüreği kavurur.
Bir sigara dumanı misali,
Alırda seni, öylece savurur.
Ne bastığın yeri görürsün,
Nede yaptığını bilirsin.
Adın çılgın,
Oysa sen,çoktan yemişsindir vurgun.
Kar etmez; hiçbir ilaç,
Çaresizlikten düşersin bitap.
Akıl makıl hak getire.
Allah, yeter ki;
Seveni; sevdiğine  vere,
Yoktur  aşıka, bundan  başka çare.
                                                                       16.MART.2007

Perihan Pehlivan
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Aşk zamanı

Tut ellerimi de tüm şarkılar sussun
Gözlerin gözlerimde buluşsun
Saat zamanı  çoktan unutsun
Şimdi sevmek zamanı
Şimdi aşk zamanı

Tut ellerimi de zaman dursun
Yüreğimiz aşkla vursun
Hüzünler şöyle uzak dursun
Şimdi sevmek zamanı
Şimdi aşk zamanı

24.92012 İST

Perihan Pehlivan
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Aşk-ı sefam hoş geldin

Akşamsefaları açar, mis kokular saçar
Renkleri güzel mi güzel, zarif bir o kadar
Gökteki yıldızlar gibi, yeşil bağda açar
Hoş geldin aşk-ı sefam, kes lafım bal kadar

                                                                                25.3.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Aşkımız ortada kalmasın

Koleralı günlerde aşk adlı filimi ikinci kez izledim ve aklıma yer eden iki cümle var;

Kadın:

“Gençken toy diye aşkı çok gördüler, şimdide yaşlı diye yakıştırmıyorlar' iki âşık, elli üç
yıl yirmi ay  altı saat sonra ilk buluştukları yerde birleşti. İlk karşılaştıkları  gün kadar
heyecanlıydılar.

Adam, kadını yıllar sonra gördüğünde ona olan sevgi ve arzusunu açıklamak için şu
cümleyi kurdu.
“yıllar sonra insan sormak istiyor kendine, ortada kalan bir sevgi var. Bu aşk değil de
nedir sence? ”

Buna bir şiir yazmak istiyorum, aslında her film hayatımızdan bir şeyler taşır.

                                                                                8.12.2010 İST

Aşkımız ortada kalmasın**

bak! Saçların ağarmış
olsun ne çıkar
seninde yüzün kırışmış
ama hala içimi ısıtıyor gözlerin
hem hala güzel ellerin
artık gül kokmuyor tenim
benimde çillenmiş her yerim
bedenimde yorgun
benimde sırtım kambur
ya oğullarımız, kızlarımız
boş ver önemsiz ayrıntılarımız
hayat çok kısa
varsın olsun
tek birgün yeter
mutlu olduktan sonra

                                                   3.5.2011 İst

Perihan Pehlivan
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Aşkımızın altında kaldım

Bakışlarına aldanıp/ gönlüme muştu saldım
Bir kelebek kanadında/ aşk kırlarına daldım
Dün sevgilinle danstaydın/gördüm dondum da kaldım
Gülümsüyordun ona da/ aşkın altında kaldım

                                                                                    22.3.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Aşkın sicili bozuk

Aşkın sicili bozuk
Sevene sevilene oluyor yazık
Ne pancar bezik
Ne yürek ezik
Leyla aramıyor Mecnunu
Mecnun hiç bilmiyor çölü
Kerem Aslı için yanmıyor
Aslıda Kereme zaten yanmıyor
Var mı yatın katın Diyor babası
Kızım saraylara layık diyor anası
Fukara ağaç kovuğundan çıkmış olsa gerek
Konuşuyor peltek peltek
Aşkın narında pişmemiş
Gülün harına hiç düşmemiş
Zati gülde gonca değil
Naylon oldu aşklar
Günü birlik sevdalar
Vefa tozuk
Aşkın sicili bozuk

26.2.2014 Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Ataların sözleri

Sabrın sonu selamet
Eden bulur ya elbet
Biri yer biri bakar
Kıyamet ondan kopar

Sabırla helva olur koruk
Nerde varsa çokluk
Orda olur bil ki yokluk

Hamala yeldir omuzluk
Üzüm üzüme bakarak kararır
Sevdadan dal sararır

Deniz dediğin azar kabarır
Her şey olacağına varır
Üçkâğıtçı şeytanı iyi tanır

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Aklını kullan dümende gemi sapmaz
Bir kötü ile kıyamet kopmaz

İnsan insanın kurdu elbet
Kapı ardıdır inan gurbet
Hırsıza yalan kılıf elbet

Akıl bedene zimmet
Tembele iş zulmet
Âşık’a kul eyle himmet

Sakla samanı gelir zamanı
Kalmadı dizimin dermanı
Keser padişah fermanı

                                                        25.2.2011İST

Perihan Pehlivan
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Atam

Düşmanları, sen kovdun yurttan.
Sensin, ülkemi yeni baştan onaran.
Esaret zincirlerini kırdın.
Cumhuriyeti sen kurdun.
İstiklal,özgürlük milletin.
Açtın, millet meclisin.
O kutlu gün, çocuklara armağan.
Bayrağım dalgalanacak durmadan.
Sana layık olmak için çalışacağız.
İnançla her güçlüğü aşacağız.
Sen gönlümüzde yaşıyorsun.
Her  10 Kasımda, içimize  doğan güneş.
Yoktur dünyada sana bir eş.
Güç verecek bize fikirlerin.
Bu cumhuriyet senin eserin.

                                                                                 10 KASIM 1993 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Ataşehir

ATAŞEHİR

Bahar geldi güllerle bezenmiş
Kuşlar cıvıldaşır dallar yeşermiş
Ruhlar sevgiyle özgürleşmiş
Yaşanacak şehir Ataşehir

Dostlukla ile büyür bu nehir
Özel mekan bağımsız şehir
Gönüller güzelliğe birleşir
Yaşanacak şehir Ataşehir

Sevgi, saygı ile devleşir
Hürriyet aşıkları eğleşir
Fikirler Mustafa Kemalleşir
Yaşanacak şehir Ataşehir

27.5.2013 Ataşehir P.Pehlivan saat 24.00
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Ataşehir güzeli

Yürüyor kaldırımda ince ince
Gümüş kemer  belde nice
Etekleri zil çalıyor saçlar lüle
Sen benimsin herkes böyle bile

Yürü yürü Ateşehir'in güzeli
Yıldız yıldız saçının her teli

Kayış dağına da kar yağmış
Duydum baban araba almış
Geziyormuşsun caddelerde
Bize yaya yürümek kalmış

Yürü yürü Ataşehirli kız beri
Sanki gül yüzlü bir peri

12.1.2015 İST
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Ataşehir Türk Halk Müziği Korosuna teşekkürler

Ataşehir Türk Halk Müziği Korosuna teşekkürler

Dün gece sazdaydım
Şirin dillerle sözdeydim
Buram, buram türkü idim
Anadolum da özde idim

P.Pehlivan28.5.2012 İST 07:59

   28 Mayıs akşamı Zübeyde Hanım Öğretmen evinde bizlere güzel bir türkü ziyafet
verdiler. Doğudan batıya Anadolu türküleri dile geldi bütün coşkusu ile.
                       Âşık Veysel den Pir Sultan Abdala,  Daimiye, derlemede Muzaffer Sarı
Sözen, Nida Tüfekçi ye kadar değerli saz, söz üstatlarını andık. Güzel türkülerle
kulağımızın pası silindi.
  Teşekkür tüm emeği geçenlere ve şef Ersin Baykal, sunucu Ali Gürlü ve kora saz, söz
sanatçılarına ve de koroda görev alanlara ve Ataşehir Çevre ve Kültür Derneğine ve
onlara sponsor olan Gezer İnşaat Şirketine. Dileyelim birçok şehirde böyle korolar
hayat bulsun değerlerimiz yaşasın. Aklımda yer eden sunucun şu cümlesi idi.
“Türkülerimizi doya, doya çalıp söyleyelim ki; Başkaları gelip kendi türkülerin bize
söylettirmesinler”

Arkadaşım Nermin Kayhan koroda olduğu için beni davet etmişti. Şef Ersin Baykal
yönetiminde hoş bir türkü gecesi oldu. Nermin de bir Amasya türküsü(Tek kapıdan
çıktım yüzüm peçeli ahbaplar oturmuş dört köşeli)    seslendirdi bana hoş bir sürpriz
oldu. Bay ve bayan öğretmen arkadaşlar solo olarak birbirinden değerli, Karadeniz,
Doğu, iç Anadolu, güney Anadolu, Ege, Rumeli ve kardeş ülke Azerbaycan, Kerkük
yöresinden türküleri seslendirdiler. Ayrıca konuk sanatçı Adile Kurt Karatepe birbirinden
güzel türküleri ile geceye renk kattı.  Güzel kültürel ve sosyal, ücretsiz bir etkinlikti ve
koroda görev alanların çoğu öğretmendi. Tabi izleyenlerde.
     Mustafa Kemalin şu sözleri ne kadar yerinde idi” Muallimler yeni nesil sizin eseriniz
olacaktır” Öğretmenlik mesleği eğitim, öğretime gönül vermenin yanında Anadolu’ya
gönül vermektir, onun özünü kültürünü yaşatmaktır.

                                    Perihan Pehlivan 29.5.2012 İST
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Atatürk

Altmış dokuz yıl olmuş.
Aramızdan ayrılalı.
Seni andık, dokuzu beş geçe.
Daha dün gibi gerçek,
Tüm söylediklerin.
Sana, minnettarız
Bize, önder olduğun için.
Ardımıza bakmadan yürüyeceğiz.
Çok çalışıp, uyanık olacağız.
Atamıza layık gençler olacağız.
Türke türkten başka yoktur dost.
Sen, ne büyüksün atam!
Biz; ancak senin fikirlerinle,
Çağı yakalayacağız.
Ruhun şad olsun,
Bu vatan, payidar olsun.

                                              11.KASIM.2007

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Atatürk (Çocuklara)

Annem dedi ki;
O bir kahraman
Tanır onu cihan
Maviydi gözleri
Altın gibiydi sözleri
Çığ açtı fikirleri
O,Türkün lideri
Unutulmaz zaferi
Onunla hep ileri
Sevdim Atatürk'ü
Anladım büyüktü
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Avare

Ruhu, adında saklı,
Ceket dalına takılı
Yandan çarklı
Endam farklı
Trablus kuşaklı
Uzun boylu
Sakin huylu
Avare, Avare
İhtiyar anacığı
Göçmen bacı
Yoktu babacığı
İki göz eve kiracı
Başında şapkacığı
Eh birazda akşamcı
Avare, Avare
Arada bir nara atar
Üç beş kap satar
Bir iki yalpa yapar
Akşam fırtına kopar
Küfür, günah ayyuka çıkar
Kapı önünde yatar
Yıldızları yorgan yapar
Avare, Avare
Biraz kopuk
Yumurta topuk
Sivri burun
Hele durun
Mahallede renk
Garip bir ahenk
Zararsız bir denk
Avare, Avare
Duydum bir gün
Avare üzgün
Dediler anacığı rahmetli
Yapayalnız kalmış kasvetli
Çok geçmez belli
Biter garip demli
Dediler başlamış ispirtoya
Hani çocuktum ya
Takılmışım dedikoduya
Kalmış aklımda
Hiç unutmamda
Avare, Avare

                                    16.12.2009 İST
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Ay ve güneş

Güneş sıcak ve uzak
Ay yakın ve soğuk
Biri diğerine muhtaç..
Dünya güzelliklerle dolu
Günah ve sevap
Birbirine zıt iki kardeş
Allahım dünyayı çok,sevdirme,
Hep acıları gösterip
Canımızdan bezdirme.
Cennet ve cehennem
Her ikisini de sen yarattın
Ve bizide, ama;
Sen kullarını seversin
Bizleri cennetine, sevabını götüren
Günahı az kullarından eyle.
Güneşin gibi ısıt
Ayın gibi aydınlat.
Hem dünyanı tattır
Hem cennetine hazırlat.
                                          İSTANBUL
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Ayaklarım

Bebekken ne güzelmiş ayaklarım
Pamuk, pamuk dermiş severken annem
Sonra büyümüş ayaklarım ve parmaklarım
Yürümeyi öğrenmiş, istemese de bacaklarım
Kesermiş annem, uzayınca tırnaklarım.
Zamanla koşmayı da becermişim
Tökezleyip düşmeyi de
Ayağıma çelme takan çok olmuş
Kimi şakacıktan kimi fesatlıktan
Şekil aynıda ebat büyümüş
Yıllar yıla hep yürümüş.
Ah ayaklarım!
Akıl emreylemiş onlar gitmiş
Bazen isyan etmiş
Bazen ölmüş, bitmiş
Sevda yollarında tabanları şişmiş
Rahat ayakkabıda bayram etmiş
Ah ayaklarım!
Kaldırıma dost olmuş
Adım, adım yol olmuş
Sekmiş ceylan gibi
Koşmuş küheylan gibi
Durmuş yerinde destan gibi
Ah ayaklarım!
Hayırı hiç bilmez
Hafızayı da silmez
Göz görmez gider
Beyin uyur o gezer
Ne zaman o durur
Beden son durakta iner.

                                                                   30.7.2009 AKBÜK
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Ayıp Oluyor Ama!

Aşıkmışsın, güya bana.
Anlatıp duruyormuşsun,ona buna.
Kaç yıl önce, kim bilir ne zaman, nerede?
Merhaba, demişim gülerek sana.
Yapma, ayıp oluyor ama!
Dudağından düşmeyen, bir şarkıymış.
“Biz ayrılamayız”
Ne zaman, bilmem hangi yerde.
Farkında olmadan, raslaşmışız birkaç kere.
Yapma, ayıp oluyor ama!
Kırmızı gülleri, severmişsin.
Yıllarca açmayan, gonca gülün benmişim.
Bilmem, hangi yerde, kırmızı gül koklarken görmüşsün.
Yapma, ayıp oluyor ama!
Çiçekli bahçelerde,
Yudum yudum içtiğin kadehlerde,
Dans edermiş hayalim, sence.
Bilmem, hangi yerde oturmuşuz beraberce.
Unutamamışsın senelerce.
Bu kadar felsefe, yeter bence.
Yapma, ayıp oluyor ama!

                                                            25. ARALIK. 1990.ANKARA
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Ayma!

Tam,ortasındayız,zamanın.
Ya çileler,birikmiş.
Ya,hüzünler,dizilmiş.
Bakıyorsun,
Dizinin bağları. çözülmüş.
Ayma!
Hayat, senden almaya hazır.
Vakit daralmış,
İp uçları azalmış.
Daha yüklenmektesin.
Yorgun beden,
Çoktan, biletini almış.
Dünyaya küsme.
Kimseye de kızma,
Sım sıkı sarıl zamana.
Başarabildiğin her şey,
Senin kazancındır.
Kaybettiklerini sayma.
Mevsimlik salata gibi,
Elindekilerle mutlu ol.
Arkana, dönüp bakma.
Gelecek,sonsuzluğa uzanıyor.
Ayma!
Kader neyse o yaşanıyor.
Sen rolünü, iyi oynadın.
Zaman, bitiş zilini;
Kendi,çalıyor.
25.Kasım.2007 istanbul
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Aynalı mağra

Gözler bakar her yana
Akıl çözer,bulmaca dünya
Merak eder bakar aynaya
Ayna yok aynalı Mağara

                       .... Amasya bir tarihi şehir
                       .... Ortasından akar nehir

Kayadır her yanlar
Yaşam telaşında canlar
Ne cam vardır, ne aynalar
Resim yok aynalı mağara

                        .... Amasya bir yeşil şehir
                        .... Kale dibinde bağlar dinlenir

Kral mezarları hoş manzara
Yalı evleri selam durur ırmağa
Külliye, müzede türlü mumya
Delildir geçmişe aynalı mağara

                         ......  Amasya ne güzel şehir
                          ...... Bakırı, semaveri özel şehir

                                                                     22.4.2010 İST
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Ayrık otu

Beyim çok hassasmış,
Kılı kırk yararmış,
Dirhemde hak ararmış.
Belli, belli.
Ayrık otu gibi.
Her verimli tarlayı sarmış!

                                                                                   12.NİSAN.2009 İST
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Ayrılık çiçekleri

Canım ülkem!
Her yani ne güzeldir
Her şeyi paha her şeyi özeldir
Biliyorum göze geldi
Açtı ayrılık çiçekleri
Baharı bir başka güzeldir
Yağmuru yaşı özeldir
Pınarları coşkulu serindir
Açtı ayrılık çiçekleri
Her rengi hayattır
Armonisi ile berattır
Ebrulisi Türkiye’min candır
Açtı ayrılık çiçekleri
Kıyılarında kırmızı gelincik
Orta yerinde beyaz papatya
Güneyde yeşil-sarı telcik
Açtı ayrılık çiçekleri
İstemem bitsin bu sevda

                                                                   28.9.2010 İST
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Ayşecik  çocuklara

Dudağında pembecik
Yanağında gülücük
ufacık, bircik, küçücük
Sevgili Ayşecik
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B a ğ ı ş la

İstiyerek, istemiyerek,
Bilerek, bilmeyerek,
Düştüyse, yürek dara,
Zihnim bulanık, yürek kara,
İsyankar oldum sa sana,
Affına geldim.
Bağışla ALLAHIM!

Elimden, dilimden,
Gözümden, kalbimden,
Ve cümle bedenimden,
Kör şeytanın yüzünden,
Hata ettiysem eğer ben,
Affına geldim.
Bağışla ALLAHIM!

Gaflete düştüysem,
Nefsime yenildiysem,
Mala mülke tamah ettiysem
Dünyayı senden çok sevdiysem,
Şeytana pirim verdiysem,
Affına geldim.
Bağışla ALLAHIM!

Belendiysem günaha,
Uğradıysam aha,
Bir an gaflet olur ya!
Merhamet eyle bu kuluna,
Atma cehennem narına.
Affına geldim,
Bağışla ALLAHIM!

Perihan’ım ne dersin,
Sen ki Muhhammed’i seversin,
Rabbine secde edersin.
İblisin oyununa mı gelirsin?
Tabii ki her an tövbe edersin,
Affına geldim,
Bağışla ALLAHIM!

                                                    7.3.2009 İST
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B a k m a n ı n, önemi

TAZE SALKIM SÖĞÜT YAPRAĞI EĞİLDİ, SELAMLADI YERİ, DÖNDÜ, NE KADAR GÜZEL
DEĞİL Mİ? HER YERİ. doyamıyorum bakmaya. GÖKLERDE BÖYLE Mİ? DİYE SORDU
ablasına. Ablası içini çekti derin, derin. Baktı göklere. SONRA DÖNÜP KARDEŞİNE” ÇOK
GENÇSİN, YAŞADIKÇA ANLARSIN. YERDEKİLER NASIL BAKARSA GÖKLERE, GÖKLERDE
ÖYLE AYDINLIK BAKAR YERE”  DEDİ. GÜLÜMSEDİ TAZE SÖĞÜT DALI SALINDI
KEYİFLE.

                                                                                        28.9.2009 İST
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B a r i

Taş atıyorum taş
Gözümde yaş
Yârim olmadın
Bari ol arkadaş

Göz kara hilal kaş
Arada bir dolaş
O ki olmadın cananım
Bari ol yoldaş

Gün olur biter savaş
Derlerse bu o naaş
Sağken gelmedin
Namazım kıl, koy taş

                                                        25.11.2010 İST
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B E N d e* V a r I M *

Gökte yalnız kalmışlar,
Güneşin,  gölgesinde solmuşlar,
Aya yoldaş olmuşlar
Semada hüsrana dalmışlar
Bende varım, ben
Yeryüzünün yalnızı,
Size arkadaş.
Atın hicranı bir yana,
Haber salın farklı diyarlara.
Elbet sığınacak bir liman vardır.
Belki de yalnızlıklarımız
Birbirimize dermandır.
Uzanırım geceden sükûn almış,
Denize, dalgalar oynaşırken benimle,
Bakarım sema ya.
Bilirim ki siz uykudasınız,
Hayal kurarım geleceksiniz geceye diye.
Bakın yokluğunuz bile huzur verir,
Kim bilir sizde özlersiniz geceyi
Hayal âleminden birkaç düş seçer,
Uzanırsın uzayın derinliklerine,
Vakti sarar mutluluk perileri
Düşleriniz gerçekleşsin diye.

                                                         8.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

B e n i m, an n e m çocuklara

Herkesin annesi özel
Benim annem çok özel
Herkesin annesi güzel
Benin annem en güzel
Herkesin annesi tane
Benim annem bir tane!

                                           2.5.2010 İST
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B e ş  d u y u m çocuklara

Işıl, ışıl benim gözlerim
Gördüğüne resmeder bebeklerim
Koku alır burun deliklerim
Ter kokmamalı tenim
Hisseder her şeyi derim
Kulaklarım sanki radar
Duyarım söylediklerim kadar.
Dilim ne yaman
Hem söyletir, hem tadı alan
Hepsi çalışır durmadan
Ne güzel yaratmış Yaradan
                                                          14.3.2010İST
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B İ r e r  b i r er

Yıldızlar düşer birer birer,
Toprak göverir, aralanır gökler.
Yağmur bulutları gelir, geçer.
Sicim gibi dökülür gözden sevgiler.
Çiçek açar anaların yüreği birer, birer.

Ecdadına koşar  o yiğitler,
Gelincik tarlası gibidir artık yer.
Yükselmiştir arşa yıldız ve hilal.
Sizlere kucak açmış peygamber.
Bayraklaşarak geçiyorlar birer,birer.

Her zerresi bir tarih yazar,
İman ile sevda bir kanda gezer,
Bir ölüm vardır, ona değer,
Gözünü kırpmadan canlar siper.
Alını öpülesi yiğitler geçiyor birer, birer.

Adın ürkütüyor onları.
Sen TÜRKİYE’SİN, şehit vatanı.
Hazmedemediler, bil ki Ata’nı
Namertler saltanatı elbet yere iner,
Haydi şehidim, şahidim gülerek geç birer,birer.

Sen ANADOLU’SUN, nurlu toprak
Rabbim riyakâr, fasonlardan korusun.
Dostun düşmanın bile, can sıçrayarak
Ölünür uğruna vatan diye bin kere olsun.
Al giyimli cennet yolcuları geçer birer, birer.

Durulmaz bir nehrin sularıdır onlar,
Secdeye değmiş alınları nurdan inciler
Yüreklerinde vatan, gözlerinde bayrak fer.
Sırtlarında mutluluktan yorgun ter,
Sanki gül bahçesine gidiyorlar koşarak birer,birer.

                                                                                                   7.6.2009 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

B İirile r i n e

Biri birilerine
      Birileri bakar birine
      El açar birilerine
      Rahmet yağmaz ölülerine
      Biri birilerine
      Birileri söz eder birilerine
      Saz çalar birileri
      Çile düşer dirilerine
      Biri birilerine
      Birileri yeksan olur birilerine
      Terane çalar birileri
      Azap yağar gömülerine
      Biri birilerine
      Birileri aldanır birilerine
      Nükte satar birileri
      Şeytan yoldaş olur dirilerine

                                                           8.10.2009 İST
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B o ğ a z  k ö y ü n   k ı z l a r ı

Sarı saç, gök gözleri
Şirin tatlı sözleri
Sevda dolu özleri
Salınır gezer Boğaz köyün kızları

Ne hoştur sekmeleri
Tatlı su çeşmeleri
Selanik göçmenleri
Salınır gezer Boğaz köyün kızları

Orman içi köyleri
Temiz paktır evleri
Sevgi örer telleri
Salınır gezer Boğaz köyün kızları

Şehla, şehla bakarlar
Ne yürekler yakarlar
Aşk ile hep coşarlar
Salınır gezer Boğaz köyün kızları

                                                                      9.12.2010 Boğaz köy/İST
                                                                          perihan pehlivan

Tatlıdır avazları
Cilveleri, nazları
Salınırlar yazları
Boğazköyün kızları.

Ay gibidir yüzleri
Sevgi dolu özleri
Şeker gibi sözleri
Boğazköyün kızları.

Yüzlerinde âr olur
Gül açar, gülzâr olur
Vefalı bir yâr olur
Boğazköyün kızları.

Al ve yeşil bezenir
Birbirine özenir
Salınarak gezinir
Boğazköyün kızları

Gelir çeşme başına
Sürme çeker kaşına
Görenlerin hoşuna
Gider köyün kızları..

Toplanırlar çeşmeye
Sırlarını deşmeye
Her biri söyleşmeye
Gelir köyün kızları..................Mehmed İhsan USLU
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===================================
Bizim köyün kızları

Tatlıdır avazları
Cilveleri, nazları
Salınırlar yazları
Boğazköyün kızları.

Ay gibidir yüzleri
Sevgi dolu özleri
Şeker gibi sözleri
Boğazköyün kızları.

Yüzlerinde âr olur
Gül açar, gülzâr olur
Vefalı bir yâr olur
Boğazköyün kızları.

Al ve yeşil bezenir
Birbirine özenir
Salınarak gezinir
Boğazköyün kızları

Gelir çeşme başına
Sürme çeker kaşına
Görenlerin hoşuna
Gider köyün kızları..

Toplanırlar çeşmeye
Sırlarını deşmeye
Her biri söyleşmeye
Gelir köyün kızları..................Mehmed İhsan USLU

     bu şiirin hikayesi:
--
Sn Perihan Pehlivan' hanımefendinin Boğazköyün kızları şiirine nazire olarak yazılmıştır.
--
Sn Mehmet Uslu Beye teşekkürle hoş akıcı bir nazire olmuş.

                                                                              13.12.2010 İST
                                                                             Perihan Pehlivan
===============================================
Yazan: Refik Kutlu Kul Refikî

boğaz köyün güzelisin
tüm alemin özelisin
yeşil ağaç gazelisin
Salınır gezer Boğaz köyün kızları
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güzel şirinize bir dörtlük kabul buyurusanız sevinir selamlar saygılar
___________________________________________________________Refik Beye
teşekkürlerimi sunuyorum.
-------
Keklik gibi sekmesi var
Ahu gibi bakması var
Uğrun uğrun yakması var
Bizim köyün güzelleri........Şeyrani
-------
Şeyrani Beye teşekkürler
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Baba

Uzundu boyun
Bir garipti huyun
Geriye tarardın,
Sarı ve gürdü saçların
Maviydi gözlerin
Beyaz tenliydin
Bir çocuk masumiyetiyle
Söylerdin suçunu

Cebeci zade Mehmet Paşadan
Gelirdi, senin soyun
Darendeydi memleketin
Şeyh Hamit Veliyi, çok severdin
Anlatırdın onu, hep bize
Memleketim, diye başlardın söze
Tohmanın sularında serinlerdin
Nasılda çocukluğunu sevredin
Anneni altı yaşında kaybetmiştin
Özlemle, dolardı gözlerin.
Çocukluğunu bıraktığın, o şehri özlerdin

Her şeyi yemezdin
Her alınanı da giymezdin
İnceydin, yufkaydı yüreğin
Aşk hikâyelerini anlatırdın
Saz çalan, dedeni anlatırdın
Ve türlü menkibelerin
Sivas’ta kalmıştı, gençlik senelerin

Bakkallık yapardın,
Hile, hurda bilmezdin
Sonra, annemle Kabeye vardın
Mekke, Medine ve Cidde dolaştın
Balıklı göl, Mevlana, Hacı Bayram Veli,
Ziyaret yerleriniz oldu
Sen, Hacı oldun baba

Annemden sonra tadın kaçtı.
Yazın Suluova da,
Kışın Mersinde yaşardın
Yalnızlıktan şikâyet ederdin
Allah, ömür verdi de yaşadım
Ama yok, dizlerimde derman derdin
Sen, yıllara yenik düştün babam!

Her yıl, aldığınız mezara
Gelip, bakardın,düzenler
Annem için, teyze kızı orda yatıyor
Ağaçlar, gülleri sulardın
Az kaldı, bana da sıra geliyor derdin
Şimdi, sende yattın kaldın
Onları, kim sulayacak baba!
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Baba bu yol nire çıkar?

Baba bu yol nire çıkar

Baba bu yol nire çıkar
Salkım söğüt yere bakar
Göğün üstünde bulutlar
Hüzün çukurunda umutlar
Mutluluğu kemirirken kurtlar
Baba bu yol nere çıkar
Şu dağ aşılır mı?
Bu yoldan geçilir mi?
Beklemekle hayal biçilir mi?
Uykusuz gecede bade içilir mi?
Baba bu yol nere çıkaaaar?
Kırık kanadım, kolum
Bulanık derem suyum
Hatıramda kalmadı huyum
Kim kazmış benim kuyum
Baba bu yol nere çıkar?

Perihan Pehlivan 26.4.2012 İST saat 09:00
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Baba evi satıldı

Dallar sarmıştı her yanı
Unutamadığım yılları
Tatlı, acı anıları
Barındırırdı odaları
Baba evim satıldı
Telli duvaklı gelin etmişti anam
Duvarlarını eliyle örmüştü babam
Dut, vişne, ayva, erik sarkardı daldan
Bir adımdın sen yoldan
Baba evim satıldı
Önce anam göçtü
Bir yanın öyle çöktü
Sonra babam veda etti
Her yanın gül çiçekti
Baba evim satıldı
Candandı temel komşular
Yakın değildi çarşılar
Şimdi kırılmış hep camlar
Yıkılmış harap duvarlar
Baba evim satıldı
Hatıraydı ana-babamdan
Gençlik yanım, sevdamdan
Sanki kanım aktı damarımdan
Yaşlar süzüldü yanağımdan
Baba evim satıldı
Kırık dökük birkaç eşya
Bir çevreyi aldım hatıraya
Eskici topladı ne varsa
Ah içimi bir sorsa
Baba evim satıldı
Kalmadı gayrı dikili taşım
Elliyi çoktan aştı yaşım
Var iki mezar taşım
Burada gurbet arkadaşım
Baba evim satıldı
Fani bu dünya fani
Beş çocuk ana-baba hani
Umutla onarırdık her yanı
Şimdi el olduk veda anı
Baba evim satıldı

                                                  2.10.2010 İST
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Babam

Pamuk gibi yüreği,
Evimizin direği,
Koruyucu meleği,
Yanakları bal babam.

Altın gibi sözleri,
Nede çok sever bizi,
Hiç bitmez ödevleri,
Bakışları gül babam.

Bizim için yapar her şeyi,
Unutmaz hiç bir şeyi,
Ne çoktur bizde emeği,
Yüreği aslan babam.

                                           14.6.2009 İST
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Bahar

Selam dedi, bademler,
Uzatıp, dümdüz kollarını.
Sonra, sıraya girdi erikler.
Isınacak, gündüzler gün be gün.
Kısalacak, geceler olsa da, biraz serin.
Kokular, çok taze.
Yeşilin her rengi, ahenk içinde.
Bahar geldi, besbelli.

Yağmura dönecek, karlar.
Çağla mevsimi, çok geçmeden başlar.
Kırda, bayırda oynaşan, kuzular.
Bir telaş içinde, yuva yapan, karıncalar.
Ayvada, artık tomurlar.
Daha zinde, uyanıyorum.
Bahar geldi, bahar.

Kır geziler, piknikler.
Açtı, tüm çiçekler.
Kalpte, daha bir ateşli sevgiler.
Yaza ne kaldı diye, başlayan hayaller.
Gözden geçirilir,  tüm giysiler.
Daha coşkulu şarkılar, ezgiler.
Bahar geldi, bahar.
                                                                27.MART.2008 İSTANBUL
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Bahara çıkarım demişti(düz yazı)

Bahar çıkarım demişti**
             Kış ortasında bir ev aldım. Oturduğum ev çok rutubetli. Benimse kireçlemem
var eklemlerimde. Gidip, eve bakayım dedim. Emlakçi götürdü. Yaşlı bir amca açtı
kapıyı, özür diledim evi almak istiyorum bir baka bilir miyim dedim. Tabii dedi ve
çalakalem bakındım o da yanımda. Çok sıcak oluyor dedi. Oh! Dedim, bende sıcak ev
arıyorum. Bak! Dedi, pijamayla terliyorum. Çabucak çıktım hanımı evde yok diye. Ama
onun o sözü benim ev almama neden oldu. Sonra, işlemler içim emlakçinin bürosuna
gittik. Sohbet ederken amcanın tek yaşadığını öğrendim, meğer eşinden ayrılmış.
Süleyman Demirel’in sınıf arkadaşı,  o da inşaat mühendisi imiş. Kızları, oğlanları
varmış evli barklı.
       Sonra, işlemler bitti yani ön sözleşme, kaparo verdik ev sahibine. Dedim ki; Ne
zaman çıkar kiracı? Meğer yeni girmiş ne olacak şimdi! Sonra tekrar gittik eve. Zile
bastı ev sahibi. Amca açtı. Biraz konuşabilir miyiz? Dedi. İçeri girdik, oturduk. Amca,
biraz asabi idi anlaşılan. Sigara içiyordu durmadan. Ev sahibi ile alacak verecek
pürüzleri varmış az bir tartışmadan sonra hallettiler. Ben evi sattım dedi. Bunlar yeni ev
sahibin aranızda anlaşın.
            O zaman Ercüment amca biraz daha gerildi. Kış ortası, ben yeni girdim dedi.
Onun o hali bana rahmetli babamı hatırlattı. Babamı bir buçuk yıl önce kaybettim. Tek
yaşadı çoğu zaman, asabiydi yanımızda pek durmazdı ara ara gelir ya da biz ona
giderdik. İnsanlar yaşlanınca sevmiyor kalabalığı, kendine göre düzen istiyor.
         Neyse, amcaya dönüp tamam telaş etme sen kontratın süresince otur. Üç ay
oturmuşsun yeni kontrat yaparız dokuz ay daha kalırsın ben, seni kış ortasında rahatsız
etmem. Çok sevindi, yüzü aydınlandı. Bana dönüp, belki baharda çıkarım uygun ev
bulursam dedi. Eylüle kadar kalabilirsiniz, kızım yurt dışında Ağustosta gelecek ben
Eylülde anca taşınırım dedi. Sonra hayatından bazı kesitler anlattı. Varlıklı biri, kültürlü
biri ama niye yalınız yaşıyordu bunu vurgulamak istedi galiba. Biz seni rahatsız
etmeyelim kirayı da bu hesaba yatır dedi eşim. Ve numarayı yazdı. Eşime eğilip, sizi
sevdim. Önceki pek mıtrıptı diye ekledi.
               Allahaısmarladık deyip ayrıldık. Tam dört ay olmuş. Geçende yönetici aradı
evi yıkatın kokuyor diye. Bir şey anlamadık. Sonra düşündüm. Eşime, amca yanız
yaşıyor belki temizlik yapamıyor diye demiştir dedim. Ertesi gün sakın amca evde
ölmesin. Yok, yok kızı var ilgilenir dedim. Ama içimiz rahat etmedi. Sen bir ara
usulünce söyle kızı gidip ilgilenir dedim. Eşim Ercüment amcanın telefonunu çaldırdı
cevap yok. Sonra kızını aradı. Olayı anlatınca. Rengi soldu birden Allah, Allah diye
başını salladı. Biz bilmiyorduk yönetici böyle söyledi. Kendine söylersek kırılır diye sizi
aradık dedi. Ve teflonu kapattı.
       Merakla sordum. Hayırdır ne olmuş? Ercüment amca kalp krizi geçirmiş ölmüş
geçen Cuma, cumarteside Çengelköy’e defnetmişler. Yöneticide cenazeye gitmiş birkaç
kişi ile haberi varmış dedi. Allah rahmet eylesin.
Bahara çıkarım demişti sözünü tuttu çıktı hem de dünyadan çıktı.
       Şimdi o kadar huzurluyum ki; iyi ki onu kış ortasında çıkarmamışım. Yalan dünya!
Kötülük edecek vaktimiz yok. Ölüm ansızın kapımızı çalabilir. Mekânın cennet olsun,
rahat uyu Ercüment amca rahat uyu.

                                                                     17.5.2011 İST
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Bak! bu bayrağa

Bak bu al bayrağa
Kaç can uğruna düştü toprağa
Yoktur onda hiç leke
Benim diyor olsa her millet keşke
Rengini verdi ona yüzlerce gelincik
Vatanım dedi ona göğsü siper mehmetcik
Analar gözyaşını etti hediye
Yüreği yandı evlat, evlat  diye
Edirne den Ardahan’a
İzmir den Van’a
Karadeniz çalkalandı
Akdeniz dalgalandı
Bin can serildi vatana
Gaziler selam durdu ona
Bak! Bu albayrağa
Ay yıldız dostluğa
Barış şeref şanımız
Vatan bizim canımız

                                           P. PEHLİVAN18.10.2011İST
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Bakırdır kazanı

Bakırdır kazanı neyleyim yazanı
Kör aşık,deli mecnun, şaşkın ozanı
Mevlam görsün bir  aramızı bozanı
Feleğin yedim tokadını genç yaşta

Kirpiklidir o yarın kapaklı sahanı
Oymalı evlerinin asma  tavanı
Bahçede kurulu kurt kapanı
Gurbetin acısını yarsız çektim

Evlerinin önünde kırmızı tulumba
Balkonlarına asar türlü urba
Sen gelde felekten hesap sorma
Doğmadan öldüm anam sanki

10.5.2014 Ataşehir/İST
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Bakış

Akşamları sensiz yaşıyorum.
Dalgın bakışlarım seni arar
Karanlık gölgelerde.
Odan; sakin,sessiz.
Farkına varmadığım ayrıntılar,
Takılıyor,gözlerime.
O zaman,gidişin geliyor aklıma;
Heyecanlı ve telaşlı.
Aklın, bir şeylere takılmış gibi,
Bir bardak su istiyorsun.
O zaman, yok diyorum.
Ve...
Hayalin kayboluyor....

                         20.Ekim.2007
                         İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Balık çocuklara

Küçük balık, küçük balık.
Yüzer mi, yüzer mi?
Ilık su, temiz su.
O şimdi, gezer mi, gezer mi?

Yüzgeçleri de var.
Solungaçları pek havadar.
Sanki oynamaz hiç gözü,
Işıl, ışıl pulları da var.

                                            28.3.2008 İST
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Balım

Balım***
Dudağından düşmesin adım
Soran olursa söyle balım
Seviyorum seni işte bu halım
Yarınlara kalmayalım
------- gel otur yanıma şöyle
------- bana aşk şarkıları söyle

Rüzgâr estikçe sen kokuyor saçlarım
Bilsinler seni sevmek hep suçlarım
Sen yay kemandır kaşlarım
Yarınlara kalmayalım
-------- gel otur yanıma şöyle
-------- bana aşk şarkıları söyle

                                                                                   25.5.2011 İST
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Bandırma Gençlik ve spor bayramı kutlu olsun

Dalga dalga, Kara deniz.
Kan ağlıyor, yüreklerimiz.
Parça, parça edilmekte, ülkemiz.
Ufukta bir gemi bekliyor, gözlerimiz.
Bu gelen, Mustafa KEMAL Paşa.
Rıhtıma yanaştı, umut dolu Bandırma.
Selam durdu, dağı taşı, denizde taka.
Bu millet, bir olacak, vatan kurtulacak.
Türkün imanı, palikaryayı boğacak.
Bugün, güneş bir başka doğacak.
Kuvay-i Milliye onunla bir olacak.
İlkemiz, ya ölüm ya istiklal.
Ey vatan, kanımız sana helal!
Amasya Tamimini yayınladı, Mustafa Kemal.
Sivas, Erzurum kongreleri yapıldı, derhal.
Tüm düşmanlar, yurttan atıldı.
Cumhuriyet kuruldu, devrimler yapıldı.
Saltanat kaldırıldı,halk iradesi özgür kılındı.
Tüm dünya oldu ona hayran,ne tasa ne gam.
Atamdan armağan, bu bayram.

                                                               14.NİSAN. 2008 İSTANBUL
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Bayrak

Bayrak mı kandır,
Kanım mı bayrak?
Ta ecdat yâdı,
Şehidim adı
Gökten ay yıldız
Yerdeki şanız
Semada ayan,
Sevgisi vatan.
Gölgende bu can,
Şehitse yatan.
Gönlerde kalan,
Uğruna feda
Şükranım Huda.
Bir bak ki bu yer,
Bu uçsuz gökler,
Secdeye değer,
Huşu ile nefer.
Ne için siper?
Ancak o varsa
Yaşamda heder.
Dik, mağrur, hakça
Gelincik açta
Rüzgârdan yana
Sen dalga, dalga
Özgürlük tacı,
Yaşamın amacı,
Salında yurtta.
Nöbetçi sarpta
Tarihte adım
Şanımı yazdım.
Gökteki aya.

                                      25.6.2009 İST
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Bayrak

Var olmak için,
Toprağa, sahip kılınmak için,
Uğruna, can verdiğimiz, kan döktüğümüz.
Yönlere, çekilen özgürlüğümüz.
Dalga, dalga mavi göklerde.

Rengi, özümü.
Şekli; kudretimi, bilgeliğimi.
Sadeliği, duygularımın, yüceliğini.
Duruşu, milletimin büyüklüğünü,
Anlatır, yücelerde; bayrak, bayrak.

Şehidimin, son örtüsü.
Kahramanlığımın, türküsü.
Bir ulusun, yaşam öyküsü.
Benliğimin, vaz geçilmez simgesi.
Canım, kanım, değer ölçüsü.

                                                         27.MART. 2008 İSTANBUL
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Bayram

Bayram
Huzur doludur her an
Sevgi selidir dört bir yan
Büyük, küçük inan
Kavuşmanın adı bayram

Heyecan başlar arifeden
Hazırlıklar taa şerefeden
Ziyaretler başlar kabirden
Vefanın adıdır bayram!

Şekeri, tatlısı pek bi bol
Neşe ile biter her yol
Dost, ahbap, fukara bir ol
Ağzın tadıdır bayram

Küskünler hep barışsın
Hısım, akraba, komşu karışsın
Çoluk çocuk görüp de alışsın
Birliğin adıdır bayram

Yaşlı, genç, garip sevinsin
Ruhlar mutluluğa ersin
Töre, adet hep bilinsin
Dirliğin adıdır bayram

Kulun haklı sevincidir
İnancın mutlu erincidir
Gelin, kız birer incidir
Güzelliğin adıdır bayram

                                                             23.8.2011 AKBÜK
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Bayramlık   ay a k k a b ı

Babam dedi bak!
      Koştum, kollarımı açarak
      Bir çift kırmızı ayakkabı
      Bakıyordu parlayarak
      Dedi babam, senin bunlar
      Benim oldu dünyalar
                                               3.10.2009 İST
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Bekle beni

Bekle beni
Bir gün gelir konarım dalına
Saçlarımda aklar
Yüzümde izler
Sakın darılma bana
Mektepli kızlar gibi sarılırım sana
Gözlerimde sensiz seneler
Tut ellerimden dostça
Sevgilim de yavaşça
Kuşlar duymasa da olur
Yüreğim ısınır
Sesim titrer
Say mahcupluğuma
Unutmamışımdır sevdiğin rengi
Kırmızı gül yanağımda
O şarkıyı mırıldan
'hep bahardır aşkımız'
Eşlik ederim sana usulca
Hadi bir çay içelim
Demli olsun
Sevdamız gibi buram buram
Belkide derim sana
Sevenler kalpleriyle severmiş
Unutma
Yıllar perde çekse de
Bu yürek atıyor senle
Bekle, gelirim bir gün
Konarım dalına
Unutma beni
Kimse görmeden bilmeden
Sadece yüreğinde sakla

21.1.2016 İST
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Ben Ankara’yım

Kalemin burcunda bayrağım
Türk'ün hür ve tek otağıyım
Orta Asya’nın şafağıyım
Ben lider, ben Ankara’yım

Kırık zincir zafer bağıyım
Çankaya, ulus, Kızılay’ım
İlim, irfan, dost çağlayanım
Ben özgürlük, ben Ankara’yım

Modern, lider şehir, parlarım
Dertlere deva, son kararım
Ana, babayım kucaklarım
Ben devletim, ben Ankara’yım

Trakya, Anadolu varım
Adalar, Kıbrıs has kollarım
Tüm dostlarımı ben sararım
Ben çözümüm, ben Ankara’yım

                                                                           10.12.2010 İST
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Ben bir öğretmenim

Şu sıra dağların ardında
Vadinin kuytu yanında
Yalnızlar köyünde
Umutlarının serinde
Bir öbek çiçek yanımda
İlim, irfan kanımda
Yüreğimde Atatürk sevdası
Açacaklar gün be gün vatansı
Yoğuruyorum avuçlarımda
Her biri yarınların dehası
Ben bir öğretmenim!
Boz kırın son durağında
Dağ laleleri yamacımda
Sevgiyi işliyorum nakış, nakış
Ne yokluk ne de karakış
Engel değil dal yaprak açmaya
Mis kokular semada saçmaya
Dokuyorum ilmek, ilmek motif
Bir Bünyan halısı kadar zarif
İlmin nurlu tezgâhında
Ben bir öğretmenim!
Yoksulluğun has ocağında
Çiğdem çiçekleri kar yatağında
Dost rüzgâr esiyor yamacın dağında
Işıltılı gözler, hepsi farklı çağında
Kim bile bilir içlerinden biri
Reisicumhur ya da başvekilleri
Olmayacak günün birinde
Cevheri toprağı eleklenir ellerimde
Ben bir öğretmenim!
Sıra dağların ardında
Yaban gülleri saklı koynumda
Hak için, halk için
Cümlesin,rızasın almak için
Verdiğim her biçim
Yaptığım kutsal görevim
Kara toprağa vardığım gün
Bağrımda çiçeklerim versin sürgün.

                                                           15.11.2009 İST
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Ben en çok kızıl saçlarını sevdim

Bak yine saçlarını kestirmişsin
Üstelik rengini de değiştirmişsin
Ama bilirsin gönlümde tek incisin
Ben en çok kızıl saçlarını sevdim

Saçı ruhunun aynası gibidir insanın
Siyah ciddidir katıdır asildir mert yanın
Sarısı neşedir hoş görüdür bir uçuk halin
Ben en çok kızıl saçlarını sevdim

Kumral teller bir başka uçuşur
Gözler buğulu dalgalar pek yakışır
Gözüme rimelli kirpikler takışır
Ben en çok kızıl saçlarını sevdim

Ne zaman gruba seyre dalsam
Hayalime seni çekip alsam
Hasreti şiire hece hece sarsam
Ben en çok kızıl saçlarını sevdim

                                                       19.11.20011İst
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Ben kaçıncı gurbetteyim

Gurbet alnıma yazıldığı günden beri
Gezerim şehir şehir yolcu neferi
Bazen dostlar kalır bazen bir kaç anı
Ayrılık feleğin en gaddar yanı
Geride kalır hatıralar resimler soluk
Bakışlar dalgın mazi donuk
Bu gönüle kimler olmadı konuk
Ne dostlar gücendi ne umutlar söndü
Kıvırcık Ali' üçüncü gurbetteyim' diyordu
Rahmetli haklıydı kendince çalıp söylüyordu
Ya ben ya ben! Ben kaçıncı gurbetteyim

18.7.2014 Beylik düzü /İST

Perihan Pehlivan
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Ben seni iyi tanırım

Bazen çok neşelisin bahar gibi coşuyorsun
Aniden matlaşıyor sun izbelere  kaçıyorsun
Çağıldıyor sun dereler gibi nehre ulaşıyorsun
Ben seni iyi tanırım

Hüzünlerini saklıyorsun derin dehlizlerde
Cimri sevdaların söyle hani nerde
Gözler bulutlu belli yürek kederde
Ben seni iyi tanırım

Ne zaman hüzün geçse şiirlerde
Saklayamıyor sun öfken köpükler de
Hataların gizi eski senelerde
Ben seni çok iyi tanırım

Bir kedi kadar uysalsın sevilince
Bir kaplan gibisin öfkelenince
Zarif ve incesin aslında çok sevince
Ben seni çok iyi tanırım

13.1.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Ben sevdim mi

Ben sevdim mi adam gibi severim
Sahte gülüşlere yoktur yerim
Hediyelere aldanmaz yüreğim
Ben mangal gibi yürek isterim

Naiftir hücrelerim zarafet isterim
Kırılmam dökülmem sabrederim
Sevgide alın teri emek isterim
Bir söze bir bakışa bin yıl beklerim

Ben sevdi mi adam gibi severim
Çaresizlikleri sevdamla iyi ederim
Gözümden gönlüme iner incilerim
Ben anlamlı bakışları olan gözler isterim

Uyumam geceleri sevdayı ateşe sererim
Güne sevda asar aşk şarkıları ekerim
Gerekirse sessizce çeker dimdik giderim
Ben uzaklaştıkça gönülde yer ederim

23.4.2013 Ataşehir/ İST P.PEHLİVAN

Perihan Pehlivan
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Ben tanumayu musun

Temel, güneşe karşı oturmuş hesap kitap ediyordu. Babam eldi. Bakalım bu işleri nasıl
edeceğum diye. Öteden birisi bakına, bakına geldi. Tam güneşine durdu, Temel kafasını
kaldırdı

- Sende çimsun?

- Ben, ben Tursun da. Beni tanımayu musun?

- Sen de çimsun?

- Ha, sen beni tanımayusun öyle mu?

- Nerden tanuyacağım ula?

- Bak ula

deden dedemi

nenem neneni

eben ebemi

emicem emiceni

teyzen teyzemi

yencem yenceni

dayın dayımı

anam annanı

baban babamı

abulan abulamı

abum abunu

sen benu

ben senu tanuyurum.

- Ben seni tanumayum dedum da. Dedi Temel

Dursun sinirlendi, ula bak! ba sen benim babamun uşağu deyulmusun? Ha

şimdi miras alucağım diye bağa katukulla mı edeyusun?

- Oy! Dedi Temel. haçen sen benim anamın öteki uşağu musun?

https://www.antoloji.com
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7.2.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Ben, bu toprağın kızıyım

Dağına taşına vurgunum
Ovana, düzüne yorgunum
Bulutun yağmurun kurgunum
Ben bu toprağın kızıyım

Ekmeğim, aşımsın otağım
Dalgalan ay yıldız bayrağım
Kararsa bulutun ağlarım
Ben bu toprağın kızıyım

Günün solsa yanar yüreğim
Senin için güzel dileğim
Yarınlarım gelin çiçeğim
Ben bu toprağın kızıyım

Alnımda hürriyet yazılı
Kalbimde Atatürk kazılı
Sana yan bakana azılı
Ben bu toprağın kızıyım

Şehittir benim hep ecdadım
Demokrasi benim baş tacım
Ebediyete dek Türk adım
Ben bu toprağın kızıyım

                                                    4.1.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Bende böyleyim

Herkesin derdine yanarım
Kendi kendime çare ararım
Hakkın bendine dalarım
Haksızlığa demem eyvallah

Kullara yardıma koşarım
İyilikle dolup taşarım
Hak inancı ile yaşarım
Zülüme demem eyvallah

Bakmam işitir görürüm
Sabırlıyım vardır hoşgörüm
Kim görse haksız cürüm
Adaletsizliğe demem eyvallah

Şairim hep şiir yazarım
Fitneleri hep bozarım
Kibirliye çok kızarım
Ayrımcılık yapana demem eyvallah

4.12.2014 Ataşehir/İST

Perihan Pehlivan
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Beni hatırladığında

Beni hatırladığında
Şunu bilmeni istiyorum
Ben asla yalancı değilim
Vefasızlık ta yoktur ayak izlerim
Ben acılar içinde bir çiçek değilim
Sadece seni seven al bir gülüm

30.5.2015 Akbük P. Pehlivan

Perihan Pehlivan
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Beni sev, iyi adamım ben

Basıp geçme yüreğime
Eğil bak dileğime
Acı çöker gönlüme
Beni sev, ben iyi adamım

Biraz bencilim amma
Alışırım belki zamanla
Sen benim inadıma bakma
Beni sev, ben iyi adamım

Gitme bırakıp burada
Bak yaram şurada
Halimi bil soruda
Beni sev, ben iyi adamım

                                                                                   25.2.2011İST

Perihan Pehlivan
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Benim  derdim

Ben şairim, benim derdim
Ağanın, paşanın, şöhreti şanı
Beyin, sultanın unvanı
Malı, mülkü, samur kürkü
Değil, bu başka türkü
İşsizim, dilsizim, kimsesizim
Garibanım, emektarım
Fakirim, hakirim, çaresizim
Kaderine terk edilen milletim
Hani nerde, nerde?
senin, benim devletim
Anadolu’m biçare
Nerde adil hükümetim?
Göç üstüne göç
Vergi üstüne vergi
Sadakatten alınıyor öç
Ne sevgi, ne ilgi, kalkınmalık
Benim derdim değil yağdanlık
İş, aş, yeterli geçim
Ben şairim, benim derdim
Halkım, yarınlarım, hakkım
Yeter gayri susmalığım, korkularım
Bu türkü, başka türkü
Bu dert başka, başka ülkü
                                                                         17.4. 2010 İST

Perihan Pehlivan
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Benim adım okul

Her bina gibi çatı, duvar, kapı
Pencere betondan bir yapı
Bayrak salınır dalga dalga
Çocuklar bahçemde halka
Birler, ikiler, üç, dört, beşler
Hepside arı gibi işler
Neşe dolarım her sabah
Akşamları hüzün düşer ah
Isınır duvarlarım sevgiyle
Karatahtam dolar bilgiyle
Atatürk’üm güler resimde
Bir millet doğar her günümde
Ben eskirim, yenilikler yaşar içimde
Benim adım okul! Farkım ünümde
                                                                               14.8.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Benim babam bir tane(babalar günü kutlu olsun)

Üç gün önce Diyarbakır da patlayan bomba; insanca yaşamaya indirilmiş, en büyük
darbelerden biriydi.  Sonuncusu da olmayacak; bizler böyle, insan gibi yaşamayı
öğrenmedikçe. İdealler bir şeyler yapmak, bir şeyleri yaşatmak için filizlenir ve
yeşertilir. Eğer biz, o yolda ilerlerken kan döküp, can yakıyorsak, zaten o filizler çoktan
kurumuş olacak.
                    İşte terör denen melanet, güzel ümitlerin yok edildiği o noktada,
karşımıza çıkıyor ve bitmek bilmeyen bir kâbus oluyor. Hem kendini, hem etrafını
kemiren bu canavar, uzun bir süre; bir taneleri alıp, götürüyor. Babasının mezarı
başında, ağlayan küçük kızın feryadı gibi. Benim babam,  BİR  TANE……

                                                   6.OCAK 2008-01-09 İSTANBUL

              BENİM BABAM BİR TANE
Henüz on üç, on dört yaşında,
Bir kız çocuğu, mezarın başında.
Gözyaşı düşüyor,  babanın toprağına.
Küçücük yüreği yangınlar içinde.
Sevmeden, ağlamayı öğrettiler en acı biçimde.
Bir dershane çıkışı, onu bekleyen babası,
Teröre kurban gitmiş, en acımasız şekilde.
Sıkılmış yumrukları, bir avuç toprak içinde.
Babam, benim babam bir tane!
Sana söz veriyorum, günün birinde bende,
Okuyup adam olacağım, kötülüğe karşı duracağım.
Senin adını hep yaşatacağım, çevremde ve yüreğimde
Ve bedeni dayanamayıp, düşüyor öylece.
Adın neydi unuttum, kızma bana canım.
Babalar günü kutlu olsun, bir tane babanın!
Ve babası şehit olan, tüm kızlarımızın.
                                                                       4.HAZİRAN. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Benim gibi

Benim gibi

Yine yağmur yağmış
Camlar puslu domur domur
Tıpkı gözyaşlarım gibi
Islak ıslak yerler
Yine üşüyor serçeler
Çaresiz benim gibi
Hani sen beni hep sevecektin
Hani sen beni hiç terk etmeyecektin
Yüreğim kaldı boş salıncaklar gibi
Yine yağmur yağmış
Rüzgârın önünde çarpa çarpa
Tıpkı benim gibi
Her yerde çamurdan izler
Yüreğimde derin çizikler
Hani sen beni hep sevecektin
Hani sen beni hiç terk etmeyecektin
Savruldum ordan oraya
Kuru bir yaprak gibi
Yine yağmur yağmış
Yine kara bulutlar çökmüş
Tıpkı yüreğim gibi
Güneşsiz ufuklar
Umutsuz gözlerim gibi
Hani sen beni hep sevecektin
Hani sen beni hiç terk etmiyecektin
Kaldım böyle boynu bükük çocuklar gibi

9.4.2012 İST 23.31 P.Pehlivan

Perihan Pehlivan
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Benim ninem

Sıcacık bir sofanın beyaz gülüdür o
Gamzelerine merhamet biriktirmiş
Güneşten fazla ısıtır içimi
Gümüş saçları toplanmış hanım efendi biçimi
Kömür karası güzleri
Yarınlarıma bile huzur bırakır yıllanmış şarap içimi
Ah ne masallar bilir toz pembe güller dökümü
Benim ninem öz güvenimin has biçimi

Perihan Pehlivan 16/6/2015 Beylik düzü/İST

Perihan Pehlivan
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Benim sevdam

Şarkılar söyledim, şarkılar ezgi, ezgi
Şiirler yazdım, şiirler dizi, dizi
Nameler dizdim, nameler inci, inci
Dudağımda sevda, gülde çiysi, çiysi

                                                                      26.3.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Berkinler ölmesin diye

Bakırcı iyi dövsün bakırını
Adalet adil kılsın hakimini
Vekil şerefli yapsın görevini
Nesilden nesile saf aksın balın

Herkes hem yazsın hem okusun
Şair şiirini arı gibin dokusun
Akıl fikirden olmaya yoksun
Din adamı islamiyet iyi okusun

Tarihci tarihi  tarafsız ve iyi yazsın
Okuyanlar kıssadan hisse kapsın
Öğretmen hakkıyla görevini yapsın
Herkes geçmişine iyi baksın

Kilimci kilimin iyi dokusun
Spiker güzel haber okusun
Her yer neşe, çiçek koksun
Çocuklar illede çocuklar ölmesin

12.3.2014 Berkinler ölmesin Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Beş parmak

Neye yarar beş parmak
Bu şahadet parmağı
Şahadet eder,
Seni çizgilerinle ayıt eder.
İşaret parmak gösterir.
Orta parmak parmakların şahı,
Yüzük parmak nişan eder.
O serçe parmak
Halay eder.
Beşi birlikte bir el eder.

                                      26 Ocak 2008
                                       İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Beyaz bulut(çocuklara sevgilerle)

Anne!
Neden, bulutlar
O kadar beyaz?
Biz, onları tutamazmıyız?
Üstüne oturup,
Ta, uzaklara uçamazmıyız?
Kimseler, kirletmemiş mi onları?
Ve sonra,
Ne zaman,
Okula gidecekler?
Yoksa
Onlarında mı?
Dolmamış, yaşları!
                                     8.OCAK.2001 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Beyazdır güller

* Beyazdır güller

Ruhumu okşar bakışın
Ceylan gibidir sekişin
Sevdan gönlüme nakışın
Sana beyazdır hep güller

Saçında tüller elinde beyaz güller
Değmesin sana hiç yeller

Adını anar da dudağım
Pembe yanakta adağım
Gözler eladır tutsağım
Sana beyazdır hep güller

Saçında tüller elinde beyaz güller
Üzmesin seven eller

Aşkını kalbime sırladım
Yıldızlar gibide parladım
Olamam sensiz anladım
Sana beyazdır hep güller

Saçında tüller elinde beyaz güller
Gülmeli seven güller

Perihan Pehlivan

21.3.2011İST 21.40

Perihan Pehlivan
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Bırakıp ta gittin ya

Hani yanımda olacaktın ya
Hayatın acımazlıklarında
Yanımda, yanı başımda
Her zor anımda
Kaldım yokuşun başında
Hani senin çiçeğindim
Hayat veren gönül saksında
Bırakıp gittin beni yalnız başıma
Boşluklara düştüğüm anda
Hemen arkamda
Şefkatle destek olacaktın ya!
Üzülmeyecektim varlığında
Şimdi kaldım hüzün dağında
Hani senin kelebeğindim
Sevgi bahçesi gönlün dalında
Bırakıp gittin beni yalnız başıma
Hayat zor, yalnız, sensiz
Umutlar yeşermiyor sevgisiz
Değilim dilsiz ama lal
Bir görsen ne garip bu hal
Hani senin hayat arkadaşındım ya
Huzur bağın yaşam çağlayanında
Bırakıp gittin beni yalnız başıma
Yoksun sen artık gülüm!
Yoksun yalnızlık yaşamımda

                                                       31.8.2009 MERSİN

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bildin mi yar

Hangi yağmurda ıslandın
Hangi köhnede paslandın
Kimlere gidip yaslandın
Bir ben vardım bildin mi yar

Hangi yollarda yoruldun
Hangi rüzgarda savruldun
Hangi yabana sarıldın
Bir ben vardım bildin mi yar

Niye kaldın böyle naçar
Kapını söyle kim açar
Bu ömür böyle mi geçer
Bir ben vardım bildin mi yar

24.3.2014 İST

Perihan Pehlivan
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Biliyorum ilacım sensin

Yokluğunda dar kapılardan geçiyorum
Sormalığın emaresi yok gözlerimde
Yüreğim iki cidar arasına sıkışmış
Boşluğa takılı kalmış gözlerim
Güneşin doğuşu ile batışı arasında
Koskoca bir yalnızlık
Korkunun ayak izleri gölgem olmuş
Avuçlarım terlemiyor sen varken olduğu gibi
Saçlarım, saçlarım yağlı biraz
Bakışlarındaki o naz
Temaşada değil ya ondandır
Aynayla barışık değilim eskisi kadar
Ruhumu ışıltılı kılan ne var
Gezindiğim yollarda ayaklarım dolaşıyor
Kurumuş seninle yanı başında oturduğumuz o pınar
Biraz daha yaşlanmış yaşlı çınar
Sabaha uyuşuk uyanıyorum
Öylece oyalanıyorum
Üzerimde pijamalar
Telaş edecek ne var
Kahvaltı mı yapıyorum
Yoksa midemi mi dolduruyorum
Hiç kendimde değilim bu aralar
Yeter be gülüm dönsen diyorum
Sefil yaratıklara döndüm
Sensizlikten ölüyorum
Hani gelsen
Görsen halimi
Döndürsen hayata
Sen bana ilaçsın biliyorum

                                              7.4.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Binnaz(Dünya kadınlar günü kutlu olsun)

Akşam güneşinin,
Boyadığı saçlarının,
Beyaz teninin, kara gözlerinin,
Bedelini ödedi. Binnaz!

Var olmanın haykırışıydı.
Gözü kara,  mert ve sadıktı.
Çırpınışlarına duyarsızların,
Ellerine terk edildi. Binnaz!

Pazaryerinin, orta yerinde,
Al kanlar içinde, taşlar üstünde.
Çaresiz teslimiyetin,
Kör kurşunlarına can verdi. Binnaz!

Susturulamayan yüreğinin,
Adı batası törelerin,
Kör kuyularında,
Kokuşmuş lığlarına gömüldü. Binnaz!

Gün ortasında, güneşi karardı.
Özgürlük havarilerinin dolaştığı çağda;
Al yanakları soldu, dudakları morardı
Onun, hesabını kim sorar kilere, gitti. Binnaz!

                                                              2.MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Bir avuç Gözyaşı

Altın tepsilerle sundular önüne.
Elini bağladın, bencilliğin gülüne.
Çarelerin tümüne, el salladın.
Gözünü eyledin, güzelliklerin demine.
Ümitlerin olmadı, dününe.
Oturup ağladın da her gününe.
Eline ne geçti?
Bir avuç gözyaşından başka.
Dostu düşündün durdun.
Kendinden maada.
Kalp kırmadın,
Kırıldın daha ziyade.
Almadan verdin.
Gücünün üstünde, oldun amade.
Eline ne geçti?
Bir avuç gözyaşından başka.

Dağlara yağmasın dedin kar.
Saçlarına yağdı, beyaz hatıralar.
Sırdaş oldun, hücre hapsinde tüm duygular.
Sen kaygılandın da, kaygılanmadı.
Hiç hata yapanlar.
Gülümsedi yüreğin, cefakâr.
Ağlayan gönlünse,ziyankâr.
Eline ne geçti?
Bir avuç, gözyaşından başka.
                                                                                 12.MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Bir başka

Bu bahar bir başka
Başka bakıyorum hayata
Duygularım özgür
Bağlı deyilim bir kör aşka
Sen, ben, aşk hepsi safsata
Gönül kuşlar kadar özgür
Tebessümler bir başka
Çiçek, çiçek İstanbul hoş mehtapta
Allah her şeyi görür
Kendini sevmek bir başka!

P. Pehlivan29.3.2012 İst sabahında

Perihan Pehlivan
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Bir beni

Hep aynı saatte hep aynı yerde bekliyor
Aynı servisler, aynı insanlar geçiyor
O sadece bir tanesine biniyor
Saçlarını hep aynı model yapıyor
Aynı pembe güllere bakıyor
Gülümsüyor gün gibi dostlarına
Bir bana bakmıyor bir bana gülmüyor
Esirgemediği sevecen bakışlarını
Bir benden kaçırıyor
Bir bana yasaklıyor duygularını
Suçlarını düşünüyor olmalı bazen
Pişmanlıkları gölgeliyor yüzünü
Bir ben anlıyorum hüznünü
Bir ben özlüyorum onu
Bir ben bekliyorum yolunu
Affet Allah'ım affet beni
Çok seviyorum çok

15.5.2013 Ataşehir/ İST P.Pehlivan

Perihan Pehlivan
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Bir cuma duası

Gününüz aydın olsun

Cumanız hayırlı olsun

Hayırlarınız kabul

İbadetleriniz makbul

Dualarınız varsın hep arşa

Ayağınız değmesin taşa

Erin huzurlu  bir yaşa

Keder değmesin kaşa

İsrafil, Mikail hayır eyleye

Cebrail güzel haber vermeye

Nekir, Tekir kolay sual eyleye

Cevaplarını dil tez söyle

Azrail güzel suretle gele

Peygamber şefaatin eyleye

Son nefeste şahadet nasip ola

Kabriniz pürü nur ile dola

Melekler yoldaşınız ola

Cennet bahçenizde yeriniz ola

Ardınızda hayırlı evlatlar kala

Hasenatlarınız dualar taç ola

Memleketimiz huzur bula

Şehitlerimiz şad ola

Nifak tohumları hep sola

Güneş aydınlık doğsun

Ay karanlığı boğsun

Yıldızlar yoldaşınız olsun

https://www.antoloji.com
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Toprağımız bereket bulsun

Derelerimiz su dolsun

Denizlerimiz balıkla dolsun

Milletimiz payidar olsun

Bağlarımız gülistan olsun

Dağlarımız yüce dursun

Âlimimiz irfanlı olsun

Doktorumuz derman bulsun

Kadınlarımız hatun ola

Erkeklerimiz ata baba ola

Hanelerimiz bereketli

Vücudumuz ahenkli

Dillerimiz tatlı

Kalbimiz iman katlı

Fitre, zekâtımız farklı

Yetimimiz evli barklı

Cumanız hayırlı olsun

Dualarınız kabul olsun

Âmin diyen sağ olsun

11.01.2013 İST saat: 24.05 P.Pehlivan

Perihan Pehlivan
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Bir çift göz

Kızardı teni beyaz
Elleri terledi sanki biraz
Kalbi çarpıyordu
Hızlı adımlarla uzaklaştı
Kaldırımlarda kaldı telaşı
Ya gelirse diyordu kısık sesi
Zihninde kaygılar dalgalandı
Kirpiklerinin gölgesinde daha bir iri
Siyah göz bebekleri, buğulu mavi gözleri
Nefesi çıkacak gibi göğsünden
Toparlayamadı kendini
Telaşı neydi, neydi etkileyen benliğini
Hem öfke, hem kaçış
Ürküden o bakış
Kanına alevler saldıran
Ne bir darbe, ne bir söz
Derin, derin bakan
Sadece bir çift göz

                                              3.7.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Bir gelinim olsun

Gözleri ela olsun
Hanemiz neşe dolsun
Oğlum mutlu olsun
Vur davulcu düğünümüz şen olsun

Gözleri mavi olsun
Evimiz huzur dolsun
Oğlum aşkı bulsun
Vur davulcu düğünümüz kutlu olsun

Gözleri kömür karası olsun
Evimize sevinç dolsun
Oğlum sadeti bulsun
Vur davulcu düğünümüz çoşku dolsun

Gözleri kahve olsun
Hanemize torun dolsun
Oğlum baba olsun
Vur davulcu düğünümüz kademli olsun

Gözlerinde sevda olsun
Yüreğine merhamet dolsun
Anayım oğlum mutlu olsun
Vur davulcu çiftler kutlu olsun

5.11.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Bir gün mutlak Türkiyem

Kıra kıra çözeceğiz
Vura vura alacağız
Döne döne varacağız
Aydınlığa ereceğiz
Bekle  bir gün mutlak Türkiyem

Sabırl ile varacağız
Hakkımıza sığınacağız
Tahtımıza konacağız
Hesabını keseceğiz
Bekle  bir gün mutlak Türkiyem

Bir düşer de bin kalkarız
Biz her zorluğu aşarız
Özgürleğe yek koşarız
Ay yıldızla hep coşarız
Bekle bir gün mutlak Türkiyem

Alaca olsun varsın karanlık
Düşman sanmasın aldandık
Her sefer yeniden şahlandık
Hükümdara hükümdar olacağız
Bekle bir gün mutlak Türkiyem

Kıramazlar bizim şevkimizi
Yıkamazlar cumhuriyetimizi
Kirletemezler  kutsal ülkemizi
Sancağı bayrağı yücelteceğiz
Bekle bir gün mutlak Türkiyem

6.9.2014 Akbük/İST

Perihan Pehlivan
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Bir ikindi vakti şiiri

hangi veda bu kadar buruk
Hangi nehir bu kadar donuk/bulanık
Hangi kuşun kanadı b/öylesi kırık
Gidiyorum yıkık anıların şehrinden

El çektim sevdanın yüreğinden
Sessizce geçiyorum mutluluğun eteğinden
Yok olmuş onca dileğimden
Gidiyorum yıkık anıların şehrinden

Hani sevdalar yüce olurdu dağ başı gibi
Tükenmezdi yürek atışı sel gibi
Ayrılıklar sevdalarda yok gibi
Gidiyorum yıkık anıların şehrinden

Korkular vurdu bu yüreği, bu şehri
Kuşkular verdi bu emri, bu seri
Suskun dudaklar ayakları aldı geri
Gidiyorum yıkık anılar şehrinden

Perihan Pehlivan 25.5.2012 İST

Perihan Pehlivan
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Bir milletin özgürlük hikayesidir cumhuriyet

Hürriyetse dilediği bir milletin
Top yekun olur mücadele çetin
Böyle kurulur sarsılmaz cumhuriyet
Atasından hediyedir cumhuriyet

Ne sultanın sultası gerek bize
Ne bey, paşa karışır keyfimize
Hak eşitlik düşüyorsa hepimize
Gerektir elbet bize cumhuriyet

Bayrak bayrak bak her yer
Bu  güzel ülke, bu kutlu  zafer
İnançla, birlikle olduk muzaffer
Ebedi bizimdir bu cumhuriyet

22.10.2013 P.Pehlivan Ataşehir/İst

Perihan Pehlivan
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Bir sana

Çok sevdiklerim oldu
Sevenlerim de oldu
Mutluluktan coştuğum oldu
Ama ben en çok seni sevdim

Adım pek çok dillendi
Hikayelerim ezberlendi
Yüreğim çok bellendi
Ama gönlüm bir sana kilitlendi

Aklıma çok şey taktım
Canım yandı can yaktım
Hasretin yoluna baktım
Dere olup bir sana aktım

17.3.2013 Ata şehir İST

Perihan Pehlivan
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Bir sen acımadın

- Bir sen acımadın -
Sevdana muhacir
Umutsuz bir tacir
Kuşlar ki hep acır
Bir sen acımadın bana

Doktorum der derdin
Çaren var mı senin
Yaram ki pek derin
Bir sen acımadın bana

Ateşten gömlektir
Yusuf’sa örnektir
Sevdan kör ilmektir
Bir sen acımadın bana

                                                          24.2.2011İST

Perihan Pehlivan
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Bir umut

/ Bir şarkımız olsun istedim. Her yağmur yağışında cama vuran damlalara bakan bir çift
buğulu göz anımsayan /

Göl kenarında bir lale
Akıl almaz derinliklerde
Saklıyor bir inci tane
Dalgın bakışlarla suya bakıyordu
Ferhat mıydı Mecnun muydu?
Bir umut bir umut
Gökte salınırsa yağmur dolu bir bulut
Ufka bakmalı umutla
Zaman olmalı aşka yontulmuş anda
Leyla mıydı Şirin mi buğulu camda
Hangi şarkı söylüyor aşkımızı
Hangi güftekar yazmış anımızı
Bir umut bir umut
Hangi bestekar dizmiş notamızı
Yüreğimizde hala o sızı
Sarı saçlı peri kızı
Rüzgârların eğer olsaydı sazı
Anlatamazdı inan bu nazı
Şimdi gözlerinden azat mı ettin hayalimi
Yüreğinden mi sildin sevgimi
Küle dönderdin yaktın beni
Bir umut bir umut
Ya salınır gelirse yağmur dolu bir bulut

21ç3.2014 Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Bir yanım Maraş oldu

Bir yanım Maraş oldu

Kısmeti çıktı Maraş'tan
Sızı düştü yavaştan
Sevda beter ataştan
Bir yanım Maraş oldu

Kız anası olmak zor
Ayrılık yaman bir kor
Ne ben diyem ne sen sor
Bir yanım Maraş oldu

Sevgisi sonsuz evladın
Damatta da olur bir canın
Biraz üşür belki yanın
Bir yanım Maraş oldu

Dilerim olsun muradı
Zorlamam ben inadı
Evlilik sevdanın adı
Bir yanım Maraş oldu

Damat hoş tut kızımı
Kanatma yürek sızımı
Çoğa sayasın azımı
Bir yanım Maraş oldu

Anaları can paresi evlat
Mevlam eylesin güzel baht
Onun olsun  mutlu kutlu taht
Bir yanım Maraş oldu

Kapı ardı bile gurbet
Duam onunla elbet
Sağlık mutluluk bilet
Bir yanım Maraş oldu

P. PEHLİVAN 16.12.2013 Ataşehir/İST

Perihan Pehlivan
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Bitsin Gaflet Uykusu!

Çanakkale geçilmedi,
Boyandı da kanla.
Dumlupınar verilmedi,
Alındı da canla.
Akdeniz kıyıları,
Temizlendi imanla.
Antep’te Şahin bir başına,
Çarpıştı, Fransız düşmanla.
Karsı, üç kez aldı verdi Moskof,
Bu nasıl bir yiğitlik, of of.
Silkelendi Anadolu kökünden,
Ne kar, ne kış, ne korktu ölümden.
Düşman, heyezana kapıldı,
Kaçtı, silkinip yükünden.
Türkoğlu türk,
Vazgeçmem dedi, ülkümden.
Ne lazımdan, ne çerkezimden,
Ne tatarımdan, nede kürdümden,
Nede her hangi birinden
Ne meret bir şey, sardı yurdu.
Göz görüyor, akıllara sekde vurdu.
Uyan, halkım uyan!
Yine düşman, sinsice pusu kurdu.
Önce sağ sol diyordu,
Şimdide dinimi buldu.
Ne para ne pul, bilmez mi?
Kimseye parsellenmez, türkün yurdu.
Ne demişti sana ATAN?
Ne hal ve şeraitte olursan ol,
Yetecek sana, damarındaki, asil kan.
Orduların terhis edilmiş olabilir,
Devleti yönetenler,
İhanet, dalalet ve gaflet,
İçinde bulunabilirler.
Zatları muhterem, işlevleri,
Hattında rezalet.
Uyan ey millet!
Nerde, senin efelerin, seymenlerin.
Bozkurtların ve isimsiz neferlerin.
Yok, kimseye verecek bir karış yerin.
Nede, boşa harcayacak askerin.
Şaşma, şaşırma, oyunlara aldanma.
Atatürk ilkeleri, senin tek rehberin.
Boşa çıkacak, her seferinde,
Avrupalı, senin haçlı seferin.
Kırılacak senin, ekonomik zincirlerin.
Uyan, milletim uyan!
Sana yetecek,  damarlarındaki o asil kan.

                                                                5. MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Bizim elin yerleri

Dümdüzdür hemen her yanı
Eskiden yoldan geçerdi kağnı
Şimdi motorize oldu hanı
Serin eser bizim elin rüzgârı
Baharda dallar açar çiçeği
Mart gelir, ayaz vurur gerçeği
Yakar, kavurur dalı pürçeği
Yaman eser bizim elin rüzgârı
Yazları ne hoştur gecesi
Akdağ’ın perçemli yücesi
Türlü çeşittir meyvesi
Bağrıma eser bizim elin rüzgârı
Suyu boldur, gönlü deli
Kırk da birdir azgın seli
Yetişir elmanın en güzeli
Dalları yere serer bizim elin rüzgârı
Ne hoştur elmanın kokusu
Kullarda Allah korkusu
Vatan, millet, bayrak kaygusu
Mert eser bizim elin rüzgârı
Ozanım seninki hasret türküsü
Yediveren güller bahçelerin süsü
Yemenisi, dallısı, güllüsü
Sevdalı eser bizim elin rüzgârı

                                                            25.12.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Bizim sokak

•
• Bizim sokak
•
• uzar gider..... denize doğru
• yamaçları, zeytin kokan tepeler
• güneş seven evler..... seyrindedir
• erkenden spor severler geçer
• wolkmenleri kulaklarında
• spor ayakkıbalar ayaklarında
• on gibi deniz sevdalıları şen şakrak
• şapkalı, mayolu, şortlu
• şıpıdık terliklerini sürüyerek
• arada karpuzcu, çiçekçi geçer
• çok nadirde taksiler tozutarak
• akşam üstü bisikletli kızlar oğlanlar........................
• ve deniz yorgunu bedenler dönerler
• hafif esen rüzgar savurur begonvil yapraklarını
• çay sohbetleri kahkahalar doldurur güllü çardaklarını
• miss gibi et kokar....akşam yediye vardığında
• karanlık basarken anasonlu müzikler dolar
• genç kızlar oğlanlar el ele geçer........dalgalanır fısıltılar
• parfüm kokar alabildiğine
• yıldızlar...... ışıl ışıl seyrindedir
• gece.... aşka doyar
• flamingo yolu gibidir bizim sokak
• yorgun çıkar sabaha
•
•                                                  Perihan Pehlivan 28.1.2012 İst

Perihan Pehlivan
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Boğaz köyün ormanları

Yamaçlarında sıra sıra,
Çam ağaçları.
Kıvrıla, kıvrıla uzanır.
Yol boyu,
Boğazköy ün ormanları.
Fakirin kışlığı ondan,
Kestane, fındık
Mantar, kuru odun.
Hayvanlara yiyecek ot.
Bol oksijen,
Yağmur ilk onlara uğrar,
Kırağı bol, kar, iki yılda bir yağar.
Baharda en uçlarında,
Taze filizler açar.
Boğazköy ün ormanları
Piknikçiler hep ona koşar,
Aşıklara her zaman,
Kucak açar
Orada birçok yaban hayvanı yaşar.
İstanbul a güzellik katar,
Boğazköy ün ormanları

                                                  16 EYLÜL 2006
                                                   BOĞAZKÖY/ İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Boğazda bir evim olmalı

Boğazda bir evim olmalı
Uyanmalıyım bir dost martı sesine
Güneş doğmalı denizin sisine
Vapur düdüğüne demlenmeli çayım
Çarşaf gibi denize huzurlu bakmalıyım
Bir evim olmalı boğazda

Gün batımında yedi rengi tüllemeli bulutlar
Umudu yüklenmeli geçen gemiler
Sevdaya koşmalı oğlanlar kızlar
Yüreğim ne çok iyilik diler
Bir evim olmalı benim boğazda

Şiirler salınmalı asma köprülerinde
Yalılardan toplamalıyım masum hikayeleri de
Hüzünleri yıkamalıyım boğazın serin sularında
Erguvan ağaçlarına asmalıyım çiçek çiçek gün ortasında
Bir evim olmalı benim boğazda

Anılarımı toplayıp duygularımı krema yapmalıyım
Arada bir de aynaya bakmalıyım
Boğaz esintisine bırakmalıyım şiirlerimi
Sevda olup estirmeli avrupadan asyaya düşlerimi
Bir evim olmalı benim boğazda

Tarihe bakmalıyım doğaya ve hayata
İmrenmeliyim geçmiş yaşama ve sanata
Dokunmalıyım kalemimle mısralara
Kusursuzluğu anlatmalıyım asırlara
Bir evim olmalı benim boğazda

11.10.2012İST

Perihan Pehlivan
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Bombalanmış aşk

Kirpiklerim mi, ıslanmış?
Aldırma sen, güneştendir.
Veda buseni koyup alnıma,
Düş, düşlerin yokluğundaki yoluna.
Geriye bakma asla!
Dönüş için, yıldızları da sayma.
Ben,  takvim yapraklarını koparmayacağım.
Yanık tenim sızlasa da, ağlamayacağım.
Kurşun sıktılar âşıklara,
Atom bombası attılar aşkımıza.
Japonlar, hala ağlamakta,
Çoğu belkide, yasta!
Ne gidenler, geriye döndü.
Nede gül bahçeleri, gül verdi.
Bu gidişin, sonu yok!
Tanrı; böyle istedi.
Ölümsüz aşklarda, mutlu son yok!
                                                                      15.TEMMUZ.2008.DİDİM/AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Bozulan bozulana

LC D dim bozulmuştu bir ay önce
Üzüldüm sessice
Olmuyor televizyon izlemesem de
Gerekli, ses olmalı evde
Sonra aklıma geldi
37 ekran telefonken
Yerleşti köşeye hemen
Kıbrıs’ı hatırladık birlikte
Yaz gecelerini
Cır cır böceklerini
Grup eğlencelerini
Şarkılarda Türkiye özlemini
Neşeli gezilerimi
Ne günlerdi be!
Şu pazarı hiç sevmem
Olumsuzluk, hangisini desem
Ama bu sefer 37 di de terk etti beni
Zaten sıkılırım, her Pazar fıtık eder beni
Neyse uğraş muğraş
Duruldum az yavaş
Dolapta üşüyordu kaç zamandır
37 ekran Vestelim, tamamdır
Hemen alıp geldim
Bir güzel sildim
Bak kaç yıl olmuş
Sanki siyahı solmuş
Hey gidi Ankara
Yıllar yıllara
Emekli olmuştum da
Almıştım mutfak da
Arkadaş oldu bana
Ne anılar yaşandı
O küçük bir alandı
Velhasıl eski dost
Oldu model post
Aman sıkı dur, sende bozulma
Sanki moda oldu bu ara bozulma

                                                       15.5.2011 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Böbrek taşım

Nereden geldin buldun beni
Hiç beklemiyordum seni
İncitirsin yorarsın bu teni
Aşağı yukarı inip çıkma

İnce eler sık dokurdum
Herşeyin hasını arar bulurdum
Vücudumu hep korurdum
Sağa sola yalpalayıp durma

Emanet bu vucud bize
Nereden başlasam söze
Geldim galiba ben göze
Orada çok kalırım sanma

Peri hanım hayat bu işte
Beden artık düşüşte
Böbrek taşım böbürlen şişte
Hazırlan bekle finişte

27.2.2014 Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Bu arada

Çulsuzluk zordur
Fakirlik yakan kordur
Yolsuzluk moda oldu tırla
Son günlerde ekran gırla
Bakıyoruz ibretle sabırla
Balinalar çok nadiren intihar eder
Kıyıya vurması pek az muhtemeldir çalmaların
Padişahım duymasın amanın
Tiz başı vurla gambazların
Fizana sürüle!
Bu arada padişahım çok yaşa
Velihatlar olur mu hiç hırsız pardon arsız
Fakir fukaradır yüzsüz
Zengine, mahkemede dayı  çok buluna
İftira olur ancak bu be budala
Lağım taşmış!
Tkayın marabalar
Gururla gidiyor ayakkabı kutusu arabalar
Ne anlar bu avamlar
Sandalyeleri değiştirsin kullar
Yola devam dost yalakalar
Bu arada padişahım çok yaşa
Kim ki iftira ede
Mekanı terk ede
İntibakı mümkün kullar gele
Buyruğumdur tahtım iyi koruna
Adalet terazisi bozuk
Sersefil çoluk çocuk
Bire gafiller sizden mi öğreneceğiz hakkı
Bizim içimizde hak saklı
Hayat bu olmalı sizden farklı
Çalışıyoruz halk içün
Bunca yaygara niçün
Siz kullar tabiisiniz bana
Canınız bile bizden sorula
Bu arada padişahım çok yaşa

22.1.2014 İST

Perihan Pehlivan
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Bu fakir

Şairim der yazar oralarda biri
Üç geri bir de ileri, zaman eri
Sanırsın olmuş dertlerin piri
Maşallah tamam her keyfi, yeri
Kimsenin kağnısına binmedi bu fakir

Aza kanat ettim çoğa şükür
Salınıp gezmedim püfür, püfür
Siyaset oyuncağı olmadım çok şükür
Dik durdum ecdadıma ettirmedim küfür
Kimsenin kağnısına binmedi bu fakir

Rabbime sığındım hep gönülden
Hak yolunda tacir geçmedi cebimden
Herkes şair olmaz öyle derim ezelden
Kulu severim yaratandan ötürü ben
Kimsenin kağnısına binmedi bu fakir

Acıları tuz diye bastım yarama
Bende namertlik hiç arama
Ayaz yedim kırıldım, döküldüm amma
Bükülmedim, olmadım dünyalığa yama
Kimsenin kağnısına binmedi bu fakir

Hakkın yolunda hak aradım
Kulunu pakı pak aradım
Gönül gözü ile dünya taradım
Nefsime asla esir olmadım
Kimsenin kağnısına binmedi bu fakir

Almadım arama kimseyi Allah’la
Hesabım olmaz külahla taçla
Çıkılmaz aydınlığa bu mizaçla
Kalpte fitne cepte banknotla
Kimsenin kağnısına binmedi bu fakir

Şairim nedir söyle derdin
Âşık, maşık istemem namerdin
Yüreği sağlam olsun kalemin
Yaftası abdal olsa da boşta zemin
Kimsenin kağnısına binmedi fakir

                                                                    17.9.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Bu kavga niye

•
•
• Bu kavga ne için

• Gün olur ölüm oturur dalıma
• Dostlar acışır belkim halıma
• Alnımda tenimin son damlaları
• Çocuklarım gelir aklıma
• Yüreğimde nefesin son salmaları
• Dostlarım tutsun salımdan
• Rahmet dilesin salamı duyan
• Dünya ne ki
• Bir çiynem sakız
• Bir seanslık film
• Anlaşılmaz bir rüya
• Ölüme uyanır gözler
• Ten sinini özler
• Çabucak gömün teni
• Melekler sual eylesin beni
• Dilim dönsün niyazlarım üstüne
• Tespihlerim gelsin dile
• Seccadem şahit tülbendimle
• Peygamberim şefaat eyleye
• Bir ölü malı mülkü neyleye
• Araftan geçer miyim iman ile
• Rabbime varmak için
• Herkes çırpınır nefsi için
• Bir peygamberim ümmeti için
• Kederlenir için için
• Dünya nedir ki ölümlü için
• Gelin iyiliği sevabı seçin
• Kendinizle bu kavga ne için

                                                                                15/17.1.2012 İst
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Bugün  kadınlar günü

Sen çilelerin gülü
Canı yakar bülbülü
Kara günün toz külü
Saçı çile örgülü
Sen ana, sen a vefa
Sen ki sabır ve cefa
Acı gözyaşı bela
Kalma elde nasırla
Haberin var mı?
Bu gün kadınlar günü
Kör kuyuda kaybolan
Nadir mutluluk bulan
Sevgi yuvası kuran
İhanetlerde solan
Yoksullukta hep telef
Dertlere olan selef
Anan, ninen ve yengen
Bir çıksa dertlerin bilen
Haberin var mı?
Bu gün kadınlar günü
Hafiflese az yükün
Değişse biraz öykün
Gülse hep senin yüzün
Düşmese hiç hüzün
Kalmasa bahar kışa
Yolun vurmaz yokuşa
Gelse kaderin tuşa
Ol cennete yakışa
Haberin var mı?
Bu gün kadınlar günü
Eksik etek olmasan
Arka plan kalmasan
Çevre yerinde yapsan
Hak, hukuk geç bulmasan
Evlada ana olsan
Topluma maya katsan
Yaşasan doya, doya
Çiçek ol hep doğaya
Haberin var mı?
Bugün kadınlar günü

                                                                       2.3.2010 İST
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Bugün 23 Nisan

Bir vatan, toz duman her yan.
Sanki tufan, akıl almaz bir talan.
N e padişah, ne ferman.
Bir değil, yedi düvel düşman.
Bu yurdu, kurtaracak kahraman.
Yola çıkmış, Samsundan.

Egemenlik, ulusun.
Ulusumu tanrım korusun.
23 Nisan mutlu gün.
Yurdumda var, bir düğün.
Türkoğlu, sevin, çalış, övün.
Atamdan armağan, bugün
                                                           22.MART. 2008 İSTANBUL.
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Bugün bayram anne

-
Kaç yıl sonra geldim sana
Özlem, hasret hüzün bana
Sensiz dünya çorak cana
Oldun her dem ilaç bana
Bugün bayram, bayram anne

Bayramlarda andım seni
Sardı hasret naçar bedeni
Kokun, gülmen sarar beni
Öpe bilsem keşke seni
Bugün bayram, bayram anne!

Baktım mezar taşın soğuk
Doldum boğaz boğuk, boğuk
Sarsa beni çoluk çocuk
Ama senin yerin kovuk
Bugün bayam, bayram anne!

Bitmez dünya derdi anne
Dostum çoktur ama, gene
Eksik yanım, canım anne
Geldim sana döne döne
Bugün bayram, bayram anne!

                                                        4.92010 İST
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Bugün doğum günün kızım***(kızıma sevgilerle)

Bugün 8 Mayıs doğum günün kızım
Ve bugün anneler günü biliyor musun kızım
Seni bana Tanrım verdi o gün hediye
Sevineyim anneler günüde mutlu oluyum diye
Yıllar geçti bak büyüdün sen kızım
Yine doğum günün bugün kızım
Seni hep sevdim korudum kızım
Umutlarımı verdim sana
Hayallerimi verdim sana
Yapamadıklarım yap diye
Ulaşamadıklarımı kap diye
Hayat zorludur kızım korkma diye
Cesaretim olsun sana hediye
Uyanık ol dinamik ol
Hep çalış sabırlı ol
Arkandayım dik dur kızım
Sevgimi kanat gerdim mutlu ol kızım
Her evlat bir çiçektir, emektir
Her kadın bir melek, çelenktir
Toplum kadınla yükselecektir
Bilgili eğitimli olmak gelecektir
Doğum günün kutlu olsun
Yaşamın sağlıklı mutlu olsun

                                                          8.5.2011 İST
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Bugün yaş günüm değil

/yaşanmamış yaşlara armağan olsun/

Dün yaş günümdü
Bu gün boş günüm
Bayram bereketi
Ev dolup dolup taştı
Haberler fena akıl şaştı
Ortalık fena karıştı
Trafik kazası az mı geldi
Bir de canlı bomba
Suruç toz duman
Tüm anadolu yandı anam
Oğullar kızlar öldü
Ocaklar söndü
Sanki terör geri döndü
Yok muydu sanki
Uyku modundaydı yani
O bu vardı birde işid çıktı
Garip anadolu  usandı bıktı
Her mevsim gözyaşı acı
Tüm siyasiler yalancı
Anam ağlıyor bir de  kardeş bacı
Huzur yok mu bu coğrafyada
Ne bayram ne yaz hep ayazda
Canlı bomba kıydı otuz iki cana
Nasıl sarılacak bu yara
Fitne düşmüş tüm cihana
Barut kokar ora bura
Barış bir adım kadar yakın ama
Bir ay kadar uzak insanlığa

23.7.2015 İst
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Büyüyünce çocuk adam olacağım anne

Şimdi noktaları birleştiriyorum
Bazen eğri çıkıyor çizgiler gülüyorum
Adımın ilk harfini öğrendim
Çok uğraştı öğretmenim
Kolay mı anne? Ben koca bir bebeğim
Konuşmak en büyük dileğim
Bir konuşsam neler, neler söyleyeceğim
Biliyor musun anne?
En çok anne diyeceğim
Boyamayı biraz öğrendim
Elma, armut çiziyor öğretmenim
Çabucak boyuyorum niye mi?
Eeeeee tek yapabildiğim o
Bazen şarkı çalıyor seviyorum
Kafamı sallıyorum, seviniyor öğretmenim
Ama hep seni özlüyorum, seni bekliyorum
Ders çabuk bitsin diye dua ediyorum
Kafamda boşluklar var topluyamıyorum
Çoğu şeyi de anlayamıyorum
Beşe kadar sayıyorum boncukla
Bazen de parmaklarımla
Şu renkleri karıştırıyorum
Bazen komutları da şaşırıyorum
Olsun ama ben çok düzenliyim
Dökülenleri hemen topluyorum
Tahtayı siliyor, eşyalarımı topluyorum
Aferim diyor öğretmenim
Bir seni bir de onu çok seviyorum
Yavaş yavaş büyüyorum anne
Ayna sen ne çok geliştin diyor
Oysa zekâm bana yetmiyor
Ne bilsin anne kafamın içini görmüyor
Bazı çocuklar beni sevmiyor
Bazıları beni görünce gülümsüyor
Aslında babamda çok sevmiyor
Üzülme anne! Büyüyorum işte yavaş yavaş
Hem ben büyüyünce çocuk adam olacağım
Sakın sen yapma emi telaş
Ben hep seninle kalacağım

3.12.2013 P.PEHLİVAN İST
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C e v a p   v e r

Bu hüzünlü ayrılış niye
Bakışlarında kin, sözde kinaye
Sıcacık tuttuğun ellerime
Bir avuç kül hediyeme
İki adım ötede, millerce ıraklık
Yemyeşil sevgi bahçemde kuraklık
Yağmıyor sevgi yağmurlarım
Sana dolanıyor yollarım
Bahtsız tüm aşkların
Nedensiz ayrılıkların
Kurulmuş fitne tuzakların
Hepsini bozalım
Gel tozpembe hayat kuralım
Susma
Cevap ver.................

                                              9.3.2010 İST
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Can c a n ı m d a n  can

Nur-u ayanım
         Kaşı kemanım
         Şehla bakışlım
         Canı cananım
         Şirin bal sözlüm
         Ahu yar gözlüm
         Petek has balım
         Yürek can dalım
         Ürkek sekişlim

         Servi dal boylum
         Munis pak huylum
         Cennet has bahçem
         Çisem, yağmurum
         Buğday başağım
         Tüter ocağım
         Ruhu serencam
         Gülüm al goncam
         Saçı lepiskam
         Asil duruşlum
         Umut çiçeğim
         Servet, mirasım
         Canım kanımdan
         Cansın can canım.

                                                             25.6.2009 İST
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Canan

CANAN

Şimdi gidiyorum yanımda anılarınla
Üzüleceksin biliyorum yanlızlığınla
Diyeceksin özlüyorum ayrılığın karanlığında
Soranlara de beni benden çok sevendi canan

Avunacağım yaşadıklarımla diyeceğim mutluyum
Sevinmeyeceğim ayrılıağa lakin kutluyum
Sevgiliyi düşleyeceğim beni taşıyor hep yüreğinde
İnan bana sende saklısın bu garip gönlümde

Acılarım olacak üşüyeceğim yaz ortası gün sıcağında
Bulutlara soracağım yağmur gözlüm söyleyin nerde
Adın anacağım bil son nefesin son deminde
Soranlara de beni benden çok sevendi canan

21.2.2014 P.Pehlivan saat 10:05 İST
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Canımsın

Sen benim ayvamsan narımsan
Hem gülüm hem yarımsan
Ben seni hiç üzer mi yem
Tacım, başım ezer mi yem
Sen benim sevdalım canımsın

Bahçemsin bağımsın
Çiçeğimsin balımsın
Kalbimde yarımsın
Ben seni hiç üzer mi yem
Kaşım gözüm eğer mi yem
Sen benim sevdalım canımsın

Gönlüme sultansın
Derdime dermansın
Hem sefam hem cefamsın
Ben seni hiç üzer mi yem
Göyünün kırar küser mi yem
Sen benim sevdalım canımsan

                                                                  24.112010 İST
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Cartlak kebabı

yakışıklı bir beyefendi girdi içeri

yer gösterdi garsonlardan biri

oturdu, listeyi istedi

garson uzatı verdi

O, yöresel yemeği

Cartlak kebabını istedi

az ilerde bir babo

omzunda siyah bir palto

bıyıklar pala, oturdu çatık kaşla

uzun,uzun yabancıyı süzdü

dudağını şöyle bir büzdü

işaret etti başla

garson geldi yanına

'buyur ağam' diye ona

o da istedi aynı yemeği

gözünü aça aça

nazik beye laf saça saça

pideyi şöyle bi kapadı

kocaman bir lokma aldı

ağzı iyice bir yandı

keyfini bozmadı

'bunu bilen de yiyo

bilmiyen de yiyo gardaşım'

diye okkalı bir laf fırlattı

bir paça daha ağzına attı

gözelerinde şimşekler çaktı
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etti bir şişe suyu boca

havası pahalı oldu hoca

beyefendi sessizce çıkıp gitti

babonun mide acıdan öldü bitti

                                                                                                   24.1.2011 İST
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Cemil Amcamın ayakları üşümesin!

Erhan, hafif zihinsel özürlü. Dokuz on yaşlarında, ama cüsseli, daha fazla gösteriyor.
Gülmeyi pek sever, tombik yanaklarını kızarta kızarta güler. Bahaneside hazır. O gün
kime taktıysa,
—Öğretmenim, şu güldürüyor ya der.
Öğretmen; onu iyi tanıdığı için, hadi gel bakalım, şimdi seninle bir şeyler yapalım. İşte
o zaman neşesi daha bir artar. Hemen gelir, öğretmenin yanağına bir öpücük kondurur.
&#61550; Öğretmenim, seni çok seviyorum!
Bu cümleyi, günde en az on kere söyler, içten samimi. Bu tür çocukların özelliğidir bu.
Bir kere size bağlanmasınlar. Sizi, kimseyle paylaşamazlar.
             Yine, bir öğretmenler günüydü, Erhan hediyesini getirdi, öğretmenin elini
öptü. Ve paketini verdi. Sonra, bak öğretmenim dedi. Öğretmen paketi açtı, baktı
sonrada;
&#61550; Erhan bu çoraplar ne?
&#61550; Cemil amcam sıcacık giysin, ayakları üşümesin.
&#61550; Peki, dedi öğretmen ve teşekkür etti. Bir gariplik var, bu işte diye
düşündü.
      İki gün sonra, Erhan’ın annesi geldi, öğretmen hediyeyi sordu, hadi benimki
tamamda dedi. Erkek çorabı, babasının çoraplarını mı getirmiş yanlışlıkla.
       —Yok, dedi annesi. Onu bana zorla aldırdı. Yoksa okula gitmem dedi. Ayıp olur
belki diye, çekindim, aslında. Ama, laf anlatamadım. Cemil amcasını, çok seviyor da
ondan.
         Cemil amcası, öğretmenin eşiydi. arada; gelip giderken, onu arabaya alır evine
kadar bırakırdı. Kendince, Erhan, ona teşekkür etmişti.
          Gerçek sevgi buydu işte! Hiç hak yemeden, içten, sıcacık sevgiyi sunmak.

                                                                        Erhanlı günler 25 KASIM 2007 İST
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Cemreler

Şubat ayı bir başka,
Hem küçük hem de marifetli.
Bak bugün güneşli ve sıcak,
Belki yarın da öyle olacak.
Ya sonra,

Kışın, son turları başlayacak
Kuru ayaz ve soğuk,
Ama sıcak havaların müjdeleri,
Gelecektir,
Cemreler…

Şubatta inecekler.
Önce havaya,
Sonra suya.
Amma,
Henüz ısınmaz doğa
Ne zaman düşer toprağa;
Cemreler…

Can gelir, dala yaprağa.
Toprak sağlam,
Toprak doğurgan,
Toprak sıcak.
Ve yuva yapar karınca.
Isıtmıştır her yanı,
Cemreler…

Hayat vermiştir bir kere.
Bahardır gelen,
Bütün âlem, ortak bu sevince.
Bitmiştir, kış çilen,
Sonra yaza açacağız yelken
Bir tamamlanırsa,
Cemreler…

                                                       2.ŞUBAT 2008.İSTANBUL
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Ceylin

Ceylin

O bir tatar balası
Ak buğday can alası
Şirin mi şirin afacan
Zeki, sarışın tatlı can

Sevgiden sanki bir tomar
Gamze gamze gülücük sunar
Hayranlık uyandırır zeki bakar
Evlat yarısı taze pınar

Perihan Pehlivan 2.6.2012 İst

Perihan Pehlivan
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Cumhuriyet

Seninle doğar, yeniden millet.
Açılır hürriyet yolu, yok olur esaret.
Gözler ufka bakar, gelecekten umutlu.
Yeni doğan her çocuk, şanslı ve mutlu.
Geriye dönmez, asla çarklar,
Alınır da, verilmez haklar.
Toprağa kök salar gibi, arttıkça artar.
Sanat, bilim insanların dimağında.
Devrimler yapılır, cumhuriyet otağında.
Gelişir; tarım, endüstri, sanayi.
Cumhuriyet, özgür yaşamın zaferi.
İstiklal, istikbali güçlü kılar.
İnsan gibi yaşamın temelinde o var.
Halkım, yönetimde söz sahibi olmalı,
Yaşam ödülü, cumhuriyeti korumalı.

                                              29.EKİM. 1993 ANKARA
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Cumhuriyet

Toprak dosttur sevene
Vatandır can verene
Gölge düşmez ölene
Şahit şehitliğine
Zulme ışıktır cumhuriyet

Alnım açık yüzüm pak
Bak dalga dalga bayrak
Hür ve müstakil olmak
Yarına mutlu bakmak
Zulme ışıktır cumhuriyet

Hak hukuk ve eşitlik
Tatlı güzel kardeşlik
Yoktur orda namertlik
Birlik dirlik bilgelik
Zulme ışıktır cumhuriyet

Aydınlık geleceğe
Tomurcuk dal çiçeğe
Zincirdir cahilliğe
Pınardır fikre emeğe
Zulme ışıktır cumhuriyet

                                                                        24.10.2010 İST
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Cumhuriyet 88 yaşında

Cumhuriyetim 88. yaşına basıyor. Ne yazık ki onu yeterince koruyamadık. Emanetlere
iyi bakamadık. Rahatlık rehavete kapılmamıza sebep oldu. Günlük yaşamayı kar sayar
olduk. Oysa yok bir şey diye diye bir gün uçuruma itilmemiz içten değil. Uyanıp
bakmalıyız herşeye inceden inceye. Gün varmadan geceye, çekmeden ayaza. Hürriyet
herşey. Esaret zulümdür. Ne maddi, ne manevi varlığınız olamaz. Sahip çıkın
cuhuriyete. İnancınız gibi. Nasıl ihtiyacınız varsa yaşamak için havaya suya. Ben demek
için, benim diyebilmeke için, hür olmak için, birlik, dirlik olmak için, bu mozağiyi
koruyabilmek için muhtacız cumhuriyete.

CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. Sevgilerimle

P:PEHLİVAN

Perihan Pehlivan
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Ç a n a k k a l e

Bir yer var her yolcusu cennete giden
Bir yer var her neferi vatana siper eden
Bir yer var taşı, toprağı dünyaya değer
Olmasaydı o yer böyle kahraman eğer
Geçilmez miydi sanıyorsunuz Çanakkale!

                27. 3. 2010 İST Bu şiiri yazdım çünkü bir gün önce Çanakkale gezisini
yaptım ve 1915 şehitliklerini ziyaret ettim. Her TÜRK vatandaşı burayı mutlaka ziyaret
etmeli. Bu ülke nasıl bir bedel ödenerek var olmuş, cumhuriyete sahip olmak, nasıl
yoktan var olmak, görüp anlasınlar ve ülkeye zarar verecek her kötülüğün karşısına da
dimdik durmayı bilsinler. Bu konuda yazacak daha çok şeyim var. Belki kitaplar dolusu.
Kitaplardan okuduğum, duyduğum değil. Bakıp, gören gözlerimin, hisseden yüreğimin,
süzülen gözyaşlarımın objektif hikâyesi olmalı. Onsekizinde, yirmibirinde bu topraklara
kendini siper eden gençler anısına. Devletialiyeyi pervasızca yöneten, hayâsızlara
haykırırcasına. Şehitlerime saygıyla.

Perihan Pehlivan
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Ç o k Şşü k ü r   o da oldu

Tavada balık
Önce sağlık
Geçmez varlık
Dikkat anlık
Çok şükür
Domuz gribi de geldi
Sever kışı
Olun aşı
Yoktur yaşı
Vardır artışı
Çok şükür
Domuz gribi de geldi
Kar da dalım
Yoktur halım
Hayat zalım
Atsa çalım
Çok şükür
Domuz gribi de geldi
Ocak, şubat
Derler berbat
Olmaz ziyan
Çok şükür
Domuz gribi de geldi
Ozan söbe
Ölür bebe
Birçok gebe
Bahar yete
Çok şükür
Domuz gribi de geldi
Her mevsim
Var bir zalim
Ey be âlim
Sen ol kaim
Çok şükür
Domuz gribi de geldi

                                                         19.12.2009 İST
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Çalma

Al, kelebekler
Senin, olsun.
Bütün, çiçeklerde.
Yazlar, baharlar da.
Gökteki, tüm yıldızlar.
Nehirler, dereler ve çaylar..
Denizde ki dalgalar,
Ormanda ki ağaçlar.
Senin olsun,
Senin.
Yatlar, katlar.
Dolarlar ve de marklar.
Hepsi,
Hepsi senin olsun.
Yeter ki;
Mutluluğumu, çalma..
                                         24.MAYIS.2001 ANKARA
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Çalma

Al, kelebekler
Senin, olsun.
Bütün, çiçeklerde.
Yazlar, baharlar da.
Gökteki, tüm yıldızlar.
Nehirler, dereler ve çaylar..
Denizde ki dalgalar,
Ormanda ki ağaçlar.
Senin olsun,
Senin.
Yatlar, katlar.
Dolarlar ve de marklar.
Hepsi,
Hepsi senin olsun.
Yeter ki;
Mutluluğumu, çalma..
                                         24.MAYIS.2001 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Çam

Huzur vardır yeşilinde
Mana kabukta derinde
Özünden özü reçine
Nefes açar, yaprak iğne

Yunus misali düz gövde
Toprak tutar yamaç, düzde
Uzayan elif her demde
Bol oksijen var çam nerde

                                                                 2.10.2010 İST
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Çanakkale aslanları

Bu nasıl bir yürektir
       Sanki de demirden bilektir
       Giydikleri ateşten gömlektir

       Çanakkale aslanları
       Asrın küheylanları

       Taze fidanları diktiler yamaçlara
       Batının canavarları burçlara
       Can verdi, sancağı vardı arşa

       Çanakkale aslanları
       Tarihe yazıldı şanları

       Aşamadılar imanlı göğüsleri
       Topları, tüfekleri, gemileri
       Vatan sevdalı yiğitleri

       Çanakkale aslanları
       Geçilmez yazdırdı kanları

      Her bahar taze açar
      Mis kokular saçar
      Düşmanlar yel gibi kaçar

     Çanakkale aslanları
     Akıl şaşırır destanları

     Şairim bu nasıl bir seldir
     Her yiğidim bir devdir
     Türkün göğsü çelik siperdir

     Çanakkale aslanları
     Asrın küheylanları

                                                                                                 31.3.2010 İST
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Çanakkale aslanları.

Bu nasıl bir yürektir
       Sanki de demirden bilektir
       Giydikleri ateşten gömlektir

       Çanakkale aslanları
       Asrın küheylanları

       Taze fidanları diktiler yamaçlara
       Batının canavarları burçlara
       Can verdi, sancağı vardı arşa

       Çanakkale aslanları
       Tarihe yazıldı şanları

       Aşamadılar imanlı göğüsleri
       Topları, tüfekleri, gemileri
       Vatan sevdalı yiğitleri

       Çanakkale aslanları
       Geçilmez yazdırdı kanları

      Her bahar taze açar
      Mis kokular saçar
      Düşmanlar yel gibi kaçar

     Çanakkale aslanları
     Akıl şaşırır destanları

     Şairim bu nasıl bir seldir
     Her yiğidim bir devdir
     Türkün göğsü çelik siperdir

     Çanakkale aslanları
     Asrın küheylanları

                                            31.3.2010 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çanakkale önü

Çanakkale önü dardır
Her yanı kandır,  candır
Ana ben öksüz, ben yetim
Bacım, kardeşim, memleketim
Bitti benim gayrı nöbetim
Yarın dibinde yatan şehidim
Fransız bombası sağanaktı
İngiliz, gökten üçayak çivi attı
Sanki de ciğerime battı
Çarığım da kana yattı
Aşım, iki dilim ekmek
Suyuma konar oldu sinek
Terim sırtımda yelek
Güldürmedi beni felek
Yarın dibinde yatan şehidim
Toz-topraktan kaçamadık
Göz açıp, tepeden aşamadık
Ovaya sağlam varamadık
Düşman çemberin kıramadık
Zaferi kalıp göremedik
Öldükte gömülemedik
Gönlümüzün hevesin alamadık
Yarın dibinde yatan şehidim.
Var olsun ebedi vatanım!
Tüfeğim yoktur gayrı çatanım
Ben Mehmet, Ali, Hasan’ım
Bin kez doğsam da feda canım
Yoldaşlarımla koyun koyuna yatanım
Sen ağlama anam, dindi tüm acılarım
Yarın dibinde yatan şehidim
                                                                    29.3.2010 İST
Bu şiir Çanakkale’de şehit düşen 57.inci alayın askerleri için yazılmıştır. Ruhları şad
olsun.
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Çanakkale ye ruhunu verdi Mehmet

Kıpırdanıp kalktı Mehmet
Silkelendi düşmanın şer örtüsünden
Seslendi ecdadı ta derinden
Çanakkale ruhuna sarıldı Mehmet

Bu toprak atasının kanını taşır
Bir yiğit daha toprağa karışır
Bir Mehmet ölür bini savaşır
Sarıldı inancına Mehmet

Hatırladı haçlıyı tarihten
Binkez dinlemişti öyküyü
İmanlı yüreği ve ülküyü
Bayrağı ile çoştu Mehmet

Yokluk ağırdı sis gibi
Anadolu duruyor mis gibi
Durdu kale gibi sur gibi
Çanakkale geçilmez dedi Mehmet

Şair Hanım feda ülkeye bu canım
Hem malım hem de öz canım
Sözde değil özde bu toprak vatanım
Türkün tarihini o gün yazdı Mehmet

17.3.2014 İst
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Çanakkale zaferi

ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLU OLSUN

        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Anadolu halkı Çanakkalede yedi düvele
karşı amansız bir mücadele vermiştir. En kanlı ve çetin bir savaşdan gururla çıkmıştır..
Bugün dostlarımız görünen o gün can düşmanlarımız Çanakkale geçilmez sözünü
söylemek zorunda kalmıştır.

          Eşit şartlar taşımıyan bu savaşta. Türk askeri yetersiz araç gereç, silah
mühimmat, yetişkin olmayan askeri ile harikalar yaratmıştır. Mustafa Kemal savaşın
seyrini değiştiren eşsiz komutan bu savaşta gazi olmuştur. Binlerce vatan evladı da
şehit. Bu kadar güçlü ordular karşısında başarılı olmanın formülü; İnanç, iman, vatan-
millet, bayrak sevgisidir. Biz buna ÇANAKKALE RUHU DİYORUZ.

          Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ve bu gün bize kurulan tuzaklarla
parçalanmak istenen Türk vatanında Çanakkale ruhu yeniden yeşersin.

P.Pehlivan 18.3.2012 İSt
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Çapulcu

Çapulcu

Çalan beli
.
Çırpan belli
.
.
Arsızla çıkılmaz başa
Azgına sefa bela garip başa
.
.
Para gözün çıksın koydun ne hale
Paha o makam yok mu  sanki ni hale
.
.
Ulaştıran kelli felli
Utanmaza ne demeli
.
.
Lazım değil günahı
Lakin tutar mazlumun ahı
.
.
Cenabı hak hepsini görür
Canını sıkma bu işi zor yürür
.
.
Utanmaz arsızlar ne çare
Umut daim ola, dua son çare
.
.
Hatırın kalmasın çapulcu ahlaksızlık pare pare
Üzülme gün gelir olur devlerde pare pare

22.9.2015 İST
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Çatalla kaşık çocuklara

Sanki âşıkla maşuk
            Çatal ile kaşık
            El, ele vermişler
            Sofraya gelmişler
            Tabağın yanına durmuşlar
            Ayşe’ye sormuşlar
            Hangimiz daha gerek?
            İstersen yemek, yemek
            Çatal demiş benle yersen
            Kirlenmez hiç elin
            Kaşık demiş ya ben!
            Olmasaydım, sen
            Nasıl içersin çorbayı
            Güldü Ayşe
            Oldu pür neşe
            İkinizde lazımsınız
            Masada herkese
                                                5.10.2009 İST
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Çekirge

Şansın pek bi bol.
El ense, kol,
Sağ, sol ve footbol.
Sen yolunu bul, bol, bol.
Bir sıçrarsın,
İki sıçrarsın,
Bir de bakarsın,
Duvara tostlarsın.
Ne haber çekirge!

                                                        18.4.2008 İST
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Çeten

Çeten*
Saman basarlar hep içine
Söğüt dalından kayık biçimine
Bazen konursun kağnı üstüne
Bazen kurulursun koruluk dibine
Yağız at döndürür hep sateni
Buğdayı döver taşın pürüzlü teni
Çocuklar teperken şevkle seni
Satenci sular, usul, usul sateni
Kavuzlar çıkar buğdaydan
Gıcır, gıcır ses gelir orta bağdan
Satenci hak alır çuval, çuval buğdaydan
Çeten basılır iyice kışa yazdan
İçilir üstüne buz gibi ayran

                                                                      25.8.2011AKBÜK
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Çiçekler

Açmadan önce,
Hep goncadır, çiçekler.
Sevgiyle,
Açılır, yaprak, yaprak.
Dalında, sade.
Saf ve temiz.
Duru ve berrak.
Çiçekler.
En güzel konaklarda bile,
Sevgiden yoksun,
Solmaya mahkûm, çiçekler.
Kokular saçarlar,
Renk, renk.
Arıya bal olur.
Özünden sevene,
Can olur.
Çiçekler.
                             20.EYLÜL. 1991 ANKARA
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Çiçekli elbisem

Minik, minik mavi çiçekleri,
           Kıskandırdım tüm kelebekleri
           Mavi dantel sulu fır etekleri
           Çocukluğum kadar özgür.

           Geniş,kısa karpuz kollu
           Büzgülü, mavi kurdeleli
           Fiyonklu geniş cepleri
           Sevgisi kadar beyaz yeri

           Sıcacık sardı, melek gibi
           Sevgili annemin emekleri,
           Ceplerime koydum hep,
           Onun için tuttuğum dilekleri.
                                                                            7.6.2009 İST
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Çilli horoz

Oy sen nerdesin, nerdesin
Çamura mı düştün sen
Çimenden mi geçtin sen
Merak ederim düşünmedin sen
-- çilli, çilli horozum
-- paçalı zilli horozum
-- kaç gündür uykusuzum
Gel ben sana neler edeciğim
Boynunu da keseceğim
Tüylerin didip, yastık edeceğim
Yatıp üstüne keyf edeceğim
-- çilli, çilli horozum
-- paçalı zilli horozum
-- kaç gündür uykusuzum

Çöplük, çöplük gezersin
Kümes nerde bilmezsin
Telek açar süzersin
Tavuklara hep ezbersin
-- çilli, çilli horozum
-- paçalı zilli horozum
-- kaç gündür uykusuzum

                                                                                       14.11.2010 İST
Hasibe teyzenin hovarda horozuna desturu

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çoban

Koyun, kuzu
İnek, dana…
Güder, çoban.
Sabah erken,
Akşam, gün batımına.
Kır bayır dolaşır,
Gezer,  çoban.
En güzel çayırlara ulaşır.
Kurt, kuş kapmasın diye.
Sahip çıkar, emanetlerine.
Çoban köpeği,
Karabaş, yanı başında.
Azığı torbasında, suyu matarasında,
Kepeneği omzunda.
Kavalını çalarak, dolaşır çoban.
Peygamberlik mesleği;
Nefsin terbiyesidir, adalet ölçüsüdür.
Çobanlık,
Bir Allah,  bir sen.
Birde sürülerin,  seninle gezen.

                                                              25. ŞUBAT. 2008-02-28 İSTANBUL
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Çocuk bu

Afacan,
Annesinin eteğini,
Çekiştirip;
Anne, anne!
Bak,
Ay dede.
Hani, gece ben uyurken,
Gelmişti ya pencereye…
Gördün mü?
Uyanıp ta  gidememiş,
Yine evine.
                                                2.kasım.2007
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Çocuk şiiri hayvanlar

Kuşlar öter cik cik
Ördekler gezer vik vik
Kazlar der tıss tıss
Yılan der fıss fıss
Köpek havlar hav hav
Kedi der miyav miyav
Kurbağa bağırır vırak vırak
Leylek gezer tak tak
Koyun meler me me
Keçi der be be
İnek der mö mö
At kişner hihi hihi
Eşek der ai ai
Deve gezer lab lab
Balık yüzer şılap şılap
Hepsi hoş hepsi güzel yarab

14.4.2016
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Çocuklarım

Ay ve güneş
Bir birine kardeş
Sevginiz yüreğimde
Bir birine eş
Olur mu?
Hiç bir birinden geçmek
Biri diğeri ile özdeş
Kalbimde sevginiz tek
Biri kız biri oğlan
İki kardeş
Sevgi pıtırcıklarım
Canım çocuklarım...

                        Anneniz - 1993
                        KIRKLARELİ
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D e l i g ö n ü l

Ayva dalına nar ister
Cilvelide yar ister
Sen oku ben yazarım
Garip gönlüm ne ister
Bahçenin has gülüdür
Bu aşkın bülbülüdür
Gönül evi yeridir
Sevgi seli delidir
                                            15.3.2010 İST
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D e r e n de

Her şehirde, her zeminde
Yaşarsın gönüllerde, zihinde
Özlenen sen, her zerrenle
Kayısı kokulu bahçelerinle
Beyler, paşalar diyarı
Dost eli, gönül pınarı
Yeşil belde Darende

Adın tarihte pek derin
Sıcak yazların, kışın serin
Şeyh Hamit Veli pirin
Muhabbet bağında erenlerin
Tohma’nın akışı, mert selin
Yamaçlarında altın başlı kayısı gelin
Yeşil belde Darende

Yalçın kayanda kartallar uçuşur
Sabrın vuslatınla kavuşur
Her seven sevdanla buluşur
Zülfü güzel gelinlerin var senin
Tarih kokar her bir yerin
Adı Zengibar yaşmaklı kalenin
Yeşil belde Darende

                                                              15.2.2010 İST
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D İiş l e r im

İncidir dişlerim.
Tatlıdır dilim benim.
Sabah, akşam temizlerim.
Mis kokar sözlerim.
Şeker, çikolata az yerim.
Ben dişlerimi severim.
Gülüşüme renk katar,
Lokmalarımı parçalar.
Dişlerim olmasa sağlam,
Midem ne yapar, o zaman.

                                                            18.5.2009 İST
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D O L M U Ş T A, b i r    Y a z ı

'GÖNÜL YOLCULUĞUNDA KALBİNDE YER YOKSA EĞER BEN AYAKTA GİDERİM SANA
DEĞER'
 5.9.2009 Mersin'de  yaylaya çıkıyorum. Saat tam öyle vakti.Güneş tam tepede.
Dolmuş, dolu ağzına kadar. Kapı açık; SERİNLİK GELSİN DİYE VE ŞOFÖR KOLTUĞUNUN
ARKASINDA BU YAZI. KALEM KÂĞIT ALIP, HEMEN YAZIYORUM. YAZMAYA DEĞER.
SONRA ONA ŞU MISRALARI EKLİYORUM BİRER, BİRER.

       DOLMUŞTA GÖRDÜM BİR YAZI
       NE SICAK MERSİN’İN BU YAZI
       YAYLA YOLUNDA ANA İLE KIZI
       ŞEHRİ YANAR, YAYLADA AYAZI

        NE GÜZEL YARATMIŞ YARADAN
        KIRK DAKİKA GEÇTİ ARADAN
        İKİ FARKLI MEVSİM YAŞATAN
        MERSİN'E SELAM  YAYLADAN
                                                                                           14.9.2009 MERSİN
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D ost d e d i ğ i n arar dostunu

Duydum dostun sesini
Özlemiş beni, can dedi
Halim, hatırım sual eyledi
Sanki kuşlar kondu dalıma

Oradan buradan haber eyledi
Eşten, dosttan selam söyledi
Gönlümü de bir hoş eyledi
Sanki ruhuma bahar geldi

Özledim bende onu
Konuştuk enikonu
Öptüm diye bağladı sonu
Sanki gamzelerim Gülşen eyledi

Perihan’ım dost dediğin
Anar can dostunu yeğin
Sorar ahvalin kederin
Sanki yarelerime ilaç eyledi.

14.72009 AKBÜK
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D U V A r c ı  U s t A S ı

Neydi tasası
Bezdi torbası
Çekül, malası
İpi, kamgası
Rahat uyurdu
Duvarcı ustası
Tahta metresi
Yanar ensesi
Susar, molası
Günün ortası
Azık çantası
Taştı masası
Karnın doyurur
Duvarcı ustası
Sade, dinlenir
Bir gün haftada
Huzur ruhunda
Seyri eserin
Mutlu ederin
Tozlu ellerin
Dua ederdi
Duvarcı ustası
Her şey çocuklar
Oğlun, kızın var
Sevinç, umutlar
Mutlu yaşarlar
Çalış yıllarca
Emek ver harca
Duvarcı ustası

                                 10.10.2009 İST
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D Ü ş m e

Bakıp zamana
                   Kapılma şana
                   Sarıl imana
                   Sakın dost sanma
                   Şeytana kanma
                   Düşme sefalete!
                   Kapılma sele
                   Verme ruhu yele
                   Dur düşün hele
                   Bu zor mesele
                   Şeytana kanma
                   Düşme sefalete!
                   Bak güneş, aya
                   Dağ, deniz, derya
                   Balık, balina
                   Kuş, kartalına
                   Şeytana kanma
                   Düşme sefalete!
                   Görevin yap ta
                   Çok derin dalma
                   Üç, beş çul mala
                   Ne oldum sanma
                   Şeytana kanma
                   Düşme sefalete!
                   Gün biter, gece
                   Çözülür hece
                   Sırat var bekle
                   Yüreğin pekle
                   Şeytana kanma
                   Düşme sefalete!
                   Ozanım şaşma
                   Kral, sultana
                   Kalmadı dünya
                   Namazdan kalma
                   Şeytana kanma
                   Düşme sefalete

                                                                                 13.12.2009 İST
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Dağlıca ve terör

Terör ve Dağlıca
Yine yandı yürekler
Sekiz yiğit erler
Hain pusu, kemler
Dağlıca zar eyler

Ağladı ana babalar
Viran oldu yuvalar
Şehit oldu civanlar
Dağlıca zar eyler

Hep aynı oyun
Hain it soyun
Olacakken toyun
Dağlıca zar eyler

Almadılar tedbiri
Feda ettiler 8 eri
Hudut karakol neferi
Dağlıca zar eyler

Su uyur düşman uyumaz
Analar ağlar umur duymaz
Baba, eş çocuk unutmaz
Dağlıca zar eyler

Bir değil iki değil ki bu
Terör lanetli bir kör kuyu
Nefret, kan,kindir suyu
Dağlıca zar eyler

Alınır mazlumun ahı
Onmayacak terörün şahı
Perihan’ım aldılar ahı
Dağlıca zar eyler

20.6.2012 AKBÜK
 Yine Dağlıca baskını yine şehit yine yalandan ah vahlar nur içinde yatın şehit evlatlar
ahınızı mutlak biri alacak. Bu oyun bir gün bitecek maskeler düşüp keller görünecek.
Ama canı yananlar işte onlar hiç unutulmayacak zira tarih affetmez.
Not: dağlıca yetmiyor gibi dün yani 22 Haziran bir f4 uçağımızı Suriye vurdu. Neden
niçin pilotlardan haber yok hükümet kem küm. Adam gibi bir açıklama yok ne dolap
dönüyor yine dememek mümkün değil. 23.6.2012 AKBÜK
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Damak tadı

Şiirler yazıyorum sevdaya arada bir
Resimler asıyorum duvara sanki şiir
Güzel sözlerin altını çiziyorum bir bir
Gözümün önüne geliyor gözleri sihir

P.Pehlivan 23.5.2015 Ataşehir/ İST
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Damlamalar

Hadisi yok bunun
Gitmiyor var sorun
Zaman en iyi çare

Başına konmaz talih kuşu
Hayatın bu aşk yokuşu

Eksik var bir yerde
Kapalı kalsın perde
Sabır çare derde

Yok, sihirli değnek
Aşk dediğin ateşten gömlek

Umut fakirin ekmeği
Gözyaşı gönlün gerçeği
Büyülü sevda çiçeği

Yok dikensiz gül
Aşkına yanar olursun kül

Vakit gelirse eğer
Beklemek her şeye değer
Sevda yolun çile meğer

Yok, emeksiz yemek
Aşkın her zerresi pırlantaya değer

                                                                                         6.5.2010 İST
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Darbe

Sevgi bir bağdır
Yaşamı bir çağdır
Duygulara ağdır
Cevabın oldu da hayır
Çöktü bak sistem

Sevgi bir bağdır
Yaşamı bir çağdır
Duygulara ağdır
Cevabın oldu da hayır
Çöktü bak sistem
Hiç yoktan sitem
Ruhuma bir deprem
Sözlerin son darbe
Git artık kapandı perde.

                                                               22.7.2009 AKBÜK

                                                               22.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Darende elleri

Şirindir dilleri
Serindir yelleri
Kahvedir gözleri
Darende kızları

Tatlıdır aşları
Hilaldir kaşları
İncedir işleri
Derende gelini

Damlarda loğ çeker
Yaşmağı söz seker
Tülbende bal ezer
Darende hatunu

Mişmişi dökerler
Sabırla daneler
Şendir hep haneler
Darende beyleri

Tohma’nın suları
Yalçındır dağları
Şirindir bağları
İlimli çağları

Perihan oğuldur
Kızdan torundur
Ecdadı onundur
Darende elleri

                                                      8.2.2011 İST
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Dedemin çiftliğinde

Üç yaşında gelmişim,
Dedemin çiftliğine,
Kuzenlerimle el ele
Büyümüşüm serpilmişim.
Ortasından ters akan çayı akardı;
Dedemse pek bir öfke yapardı.
Sanki bütün, Havza ondan korkardı.

Gaziydi  ya dedem;
Dokuz yıl cephede kalmıştı,
Topçu subaylığı yapmıştı.
Savaş bitince ayrılmıştı.
Aslında acılarla kavrulup yanmıştı.
Dedemin çiftliğinde;
İki katlı kagir bir evde,
Kocaman bir avlu içinde.
Asma güller altında, yemek yerdik.
Her sabah; teyzem, mantiz yakardı.
Çaydanlık onda kaynardı kısık,kısık.
O da o sıra, avluyu süpürür paklardı.
Kocaman bir hasır serer önce,
Sofra tahtası koyardı orta yere.
Üşüşürdük neşe ile.
Haydi rast gele.                                                                                                 .

Mis gibi kokular yayardı,
Yanı başımızda, çiçeklik;
Neler yoktu ki, seyirlik.
Yediveren güller, yasemin
Altun çiçekleri, sarı sarı
Mor zambak, süsen.
Karagözler rengârenk,
Hanımeli, gecesefası.
Allah’ım, ne güzel olurdu, sabah kahvaltısı.
Dedem, ekâbir adamdı;
Masada, anneannemle yerdi.

Sonra, herkes işe giderdi.
Çocukların görevi, düşen elmaları, toplamak,
Dayılar; hayvanlara, yem verir,
Gelinler, süt sağar.
Anne annem, bebek bakardı.
Irgatlar; zamanında, gelir,
Dedem, iş taksimi yapardı.

Gelinler; eve gelince, yemek yapar,
Süt sağar,pişirir,yoğurt çalar,
Kedimiz tekir, biraz huysuzdu,
İkide bir, yoğurtları açar dururdu.
Ben ve diğer çocuklar;
Getir, götür yapardık.
Boş kalınca,bahçeye koşar
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Bazen, oyun kurar, oynardık.
Bazen de ırmak kenarında,
çamurdan evler yapardık.
Ben, en çok fırın, yapardım,
Çamurdan ekmekler atardık.

Akşamüstü:
Neşe ile rmaktan geçerdik.
Elmalı bahçedeki eşmeye düşerdik.
Kana kana su içerdik,
Taptaze,mis kokardı tadı,
Buz sanırdık,vücut ilacı.
Sonra tıngırlarımızı doldururduk,
Çay demlesinler diye uçururduk.
Bazı günler, setene gelirlerdi,
Onlara bakar, gelenlerin çocuklarıyla oynardık.
Yağız at ağır ağır çekerdi.
Seten, gıcır gıcır dönerdi.
Özümleye özümleye buğdaylar şekillenirdi.
Halam arada bir su seperdi üstlerine.
Sonra hak verirler,giderlerdi evlerine
Dedemin çiftliğinde;
Gökte kuşlar,biz yerde
Ne kadar, mutluyduk.
Tatile, hiç mi hiç doymazdık.

                                                    11ŞUBAT2008-02-14 İST
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Dedi ki içimdeki çocuk

/Bu sabah kaldırımda yürüyordum kırağı geceden yağmıştı güneş parlaktı ve derece
onu gösteriyordu ve içimdeki çocuk seslendi/

Dedi ki içimdeki çocuk

Neden renkli dizilmemiş bu boncuklar
Hani nerede kınalı şekerim
Şimdi anneme ben ne derim
Neden tahtarevalli yüksek binemiyorum
Salıncaklarımz nerede göremiyorum
Ellerim kirli yüreğim daha çok
Üşüyorum
Anne anne nerdesin?
Nerde çiçekli elbisem
Hadi arkadaşlarıma seslensem
Luna parka gitsem
Çocukluk aşkım sende gelsen
Aaaaaa simitçi amca!
Anne hadi bir tane alsana
Koluma takayım bir tanede
Kardeşim Ahmet evde
Hadi gidelim anne
Çabuk dedeme
Özlemiştir beni
Görmese de iyi gözleri
Anne anne!
Ben de iyi göremiyorum şimdi
Ellerim üşüyor
Gel gel anne!
Sev beni sar beni
Ben küçük bir çocuğum
Acıtıyor beni yokluğun

Perihan Pehlivan
1.3.2013 İst saat 9:13

Perihan Pehlivan
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Değerini bilmek lazım

Ağrının dağı var
Başında hep kar
Uğuldayan rüzgâr
Ayazına sevdalı yar

Bursa’nın Uludağ’ı
Kayağı, yeşil bağı
Yurdun, artisi bey paşası
Dibindekine ne faydası

Kayser’inin var Erciyes’i
Dekolte kar elbisesi
Yamacın ulaşmak zor
Zengine sefa fakire kor

Amasya’mın vardır Akdağ’ı
Yamaçları zümrüt hoş bağı
Yivli dolanır yolları
Buz gibi mis kokar suları

Dört mevsim piknik et
Temiz hava manzara dehşet
Herkesin bir şeyi var elbet
Ama sen farkı fark et

Bakıp da görmek lazım
Kıymet vermek lazım
Şirindir Ferhat’tır avazım
Güzeldir Amasya’m gerisi ne lazım

                                                                     14.11.2010 İST
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Deniz hayattır

-- Deniz hayattır -

           Kadın, elinin tersiyle burnunu sildi. Gözyaşları yanağından süzülüyordu. Adam;
âdete homurdanarak çantasını topladı. Oda yarı karanlıktı. Kadının vücut sulieti duvarı
gölgeliyordu. Çaresizce uzandı adama ama o onu hızla yitti ve kapıyı sert bir biçimde
örtüp gitti. Öylece kaldı kadının eli.
             Oysa ne çok yalvarmıştı. Bırakma beni, gitme diye. Boynuna sarılmış af
dilemiş, ayaklarına kapanmıştı. Ama nafile işte gitmişti. Her şey bitti diye düşündü.
Ellerini dizlerinin altına aldı, dizlerini karnına doğru çekti. Ve ağladı, ağladı. Sonra
doğruldu. Boş boş baktı, karanlık odaya.
               Sonra, çılgın gibi fırladı yerinden, ben bunu hak ettim diye düşündü yüksek
sesle
- Hak ettim, hak ettim
- Bana her şey layık, boşa harcadım yıllarımı, boş hayalin peşinden gittim. Ailemi onun
için terk ettim.
Hışımla çıktı evden. Saçları darmadağın, üstü başı perişan halde öylece yürüdü.
Yaşamayı hak etmiyorum diye düşündü. Kafası daha da karıştı. Kendine kızdıkça
ayakları dolaştı. Birkaç kez düştü kalktı ve kayalıklara geldi. Düşündüğü tek şey hiçbir
şey olmadığı idi. Durdu, düşündü kollarını açtı ve gözlerini kapadı Allah’ım affet beni
dedi yavaşça  ve kendini boşluğa bıraktı.
                    Gözlerini açtığında titriyordu. Ben öldüm diye düşündü. Sonra birden
irkildi toplandı ama geri yattı. Mecali yoktu kalkmaya. Bu perdeler, duvarlar, eliyle
yattığı yeri yokladı. Tertemiz çarşaf, nakışlı yorgan. Ben nerdeyim diye düşündü. Kapı
açıldı, yaşlı güler yüzlü bir kadın gülümsiyerek içeri girdi.
- nasılsın bakalım. Dedi, elini alnına koyarak. Birden derin bir sıcaklık hisseti sanki
annesinin el değmiş gibi.
- Sana çorba yaptım getiriyim de iç biraz.
Kadın çıktı yavaşça. Üzerindeki elbiseler baktı elledi. Bunlar ona ait değildi, peki
nerdeydi, bu kadın kimdi,bu oda ona ait değildi. Birden içi acıdı evet hatırladı. İntihar
etmişti.
-Kadın tepside çorbayla geldi ona doğru uzattı.
- Hadi iç biraz iki gündür öylece yattın acıkmışsındır.
- Daha çok gençsin, toparla kendini.
Yutkunmaya korkuyordu adeta, ama çorbayı içti. Kadın tepsiyi aldı.
Geldi saçlarını okşadı ve gülümsedi.
-Adın ne senin?
- Bilmiyorum
- Ben buraya nasıl geldim? Niye buradayım. Siz kimsiniz?
         Kadın yavaşça anlattı her şeyi. Kocası kurtarıp getirmişti, yarı baygındı. Üstü başı
perişandı. Her şeyini çıkarıp kuru giysiler giydirip yatırmışlar ve doktor çağırıp, kontrol
ettirmişlerdi.
     Birkaç gün sonra genç kadın biraz toparlandı.  Ona senin bir adın olmalı doğum
yerin, araştırıp öğrenelim dediler. Ama o hiç bir şey istemdi eskiye dair, ne istreseniz
öyla çağırın razıyım dedi yavaşca. Karı-koca ona bizim bir kızımız vardı öldü bir kazada,
sen bizim kızımız ol adında Deniz olsun dediler. Deniz umuttur, ekmektir, mutluluktut
bizim için, oda kabul etti.
           Arkasına yaslandı, kendi kendine galiba öyle ben denizde yeniden doğdum,
güzel isim Deniz. Dalıp gitti mavi mavi hayallere.

                                                                                   19.2.2011İST
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Deve

Çöllerin tek sultanı
Uzayıp gider kervanı
Sabır ve tevazu
Manalı her uzvu
Lezzetlidir pek bir eti
Peygamber biniti
Tutmaya hiç kini
Sıkı tutmalı gemini
Tek ya da çift hörgüçlü
Uzun boyunlu ve güçlü
Güreşir  pek ahenkli
Semeri motifli, renkli
Yolcular yoldaşı deve
Sırdaş oldun peygamberime

                                                            8.1.2011 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Didim akbük

Egenin sıcak suları, şirin yeşil koyları vardır. Sarar sizi sıcacık. İşte onlardan biridir
Akbük. El değmemiş bakire bir koy, doğallığından  hiç bir şey
kaybetmemiş.Yamaçlarında çam ağaçları, düzlüklerinde zeytinlikler uzayıp gider, kıvrıla
kıvrıla sahil yol boyu size eşlik eder, adeta hadi denize der gibi.Tertemiz bir hava, ucuz
pazarları tadına doyamıyacağınız bir lezzette sebze ve meyveler. Bir çok Ankara plakalı
araç görürsünüz, dostlar arasında gibi bir tatil yapmanın huzuru ile dalarsınız
uykuya.Geceler bir başka güzeldir. Cumartesi, Pazar çevreye yapılan turlar.
Anlatılmaz asla, yaşamalısınız mutlaka.Tatil deyince, Akbük gelmeli aklınıza.

                                                           gezim iki  2007 İST

Perihan Pehlivan
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Diye diye niye

Selam vermişler öldü diye
Şeytana haber etmişler güldü diye
Celladım seçmişler sevdi diye
Sevene zindan gülistan olur niye

Perihan Pehlivan
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Doğum günüm

Bu gün doğum günüm
Unuttuğum dünüm
Tarihi karmaşık günün
Bir ses kutlu günün
Canım teşekkür ederim
Ben doğmuşum derim
Sen sevimli eserim
Bak saçlarım ak benim
Yüreğim sıcacık, gönlüm bol
Unutmamışsın beni sağ ol
Geçmişim anı, geleceğim kalanı
Sakla sana hatıra olanı
Huzurlu olsun hayatımın kalanı.

                                                                  22.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Doktor

Bu telaşın nedir doktur?
Anladım, ümit yoktur
Üzülme be doktur
Bu can bu bedene gayri çoktur
Ölüm kula haktır be doktur

Selamı uzun, uzun versinler
Kefenimi bütün eylesinler
Mezarımı derin kazsınlar
Namazım çabuk kılsınlar
Haklarını helal etsinler

Başucuma bir taş assınlar
Peygamber ümmetidir yazsınlar
Görenler dersin alsınlar
Bir Fatiha ile ansınlar
Hayır dualarını salsınlar

Dünya kos koca bir yalan
Bu ömrüm oldu talan
Olmasın ardımda kalan
Hepsini pay, pay alsın alan
Varsın gelmesin falan, filan

Boş ver sen beni doktur
Telaşa mahal yoktur
İyi edecek hastan  da çoktur
Zamanın boşuna harcama
Yinede düşüncen gitti hoşuma

Hadi git gayri yorulma
Saat kurulmuş sonuma
Bekliyor bak, seni onca hasta
Hakkını helal et bu garip dosta
Ölüm dediğin işte böyle posta posta

                                                                           27.10.2010 İST
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Doktorun biriydin

Doktorun biriydin
Titiz ve gizemliydin
Hep gelirdim sana
Bakışların değerken cana
Kül olurdum yana yana
Sormadın ki hiç bana
Nasıl düştün bu aşka
Gözler başka diller başka
Şaşkınlar böyle düşermiş aşka
Adımı bile merak etmedin
Bir yabancı gibi dinledin
Sadece bana sen dedin
Güldün, dedin bu bir şaka
Sormadın nasıl düştüm aşka
Gözler başka sözler başka
Garipler böyle düşer aşka

                                                   3.10.2011İST

Perihan Pehlivan
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Dokunmayın

Yürümezsem yol biter mi?
Yanmayan ocaktan, baca tüter mi?
Aşka suskun yürekte sevda gülü açar mı?

Dokunmayın yanık yanıma
Bir ela göz ferman canıma

Ağlamayan gözden yaş düşer mi?
Kirpik oynamaz, göz süzer mi?
Sevda düşmeyen gönülde bülbül öter mi?

Dokunmayın yalnız yanıma
Bir zülfü siyah girmiş kanıma

Ölmeden toprak olunur mu?
Açmadan gül koklanır mı?
Sevda korsa yürekte gözden saklanır mı?

Dokunmayın yaralı yanıma
Sevdam dermandır canıma

                                                             13.5.2010 İST
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Dostluğumuz bizim

Dostluğumuz kavidir
Bir yanımız Sivas ilidir
Öte yanımız Karadenizlidir
Sevdamız da, kanımız da delidir
Suluovalı olmaksa bir sevidir
Bilenler bizi iyi bilir

Kimseyi öyle sıkmayız
Bendimizi tartar yıkmayız
Merdiz, yürekliyiz korkmayız
Bir pireye yorgan yakmayız
Irmağız çay olup akmayız
Bilenler bizi  iyi bilir

Dost bilen gelip geçsin
Kılçık atan silahın seçsin
İsteyen kahve, çayın içsin
Kalbimiz insan piridir bilsin
Gayri gidip soğuk suyun içsin
Bilenler bizi iyi bilir

                                                             9.11.2010 İST

Nadir SAYIN Üstadıma katkısı için teşekkürler

Dostluk selidir durmaz akılır
Yolumuzsa ince uzun gidilir
Dağımıza kardelen çiğdem
Ovasında madımak yemlik
Arzusu olana dürmeç yapılır
Bilenler bizi iyi bilir

Evet..
Bu harika şiirinize bu katılımım şair dostluğunun yürğinden geldi…dostlukla, saygıyla
dileyen arkadaşlarım katılabilir.

Perihan Pehlivan
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Dostum

Bir küçük evim olsun,
Şehrin merkezine yakın.
Sabah, akşam,
Şöyle bir yürüyüş yaparım.

Küçük birde balkonum,
Öyle; içkim sigaram yok.
Oturup, gökyüzüne bakarım,
Yıldızlara, şiir yazarım.

Radyodan, aşk şarkıları dinlerim,
Gece yarılarına kadar.
Sükûna erdiğinde gece;
Uykuya dalarım, rüya âleminde.

Komşularım, öyle meraklı olmasın.
Fidayda başıma, gezip dolaşayım.
Şiirler yazayım, geceler hasletinden
Sabaha çabuk varsın.

Birkaç merhabam olsun.
Semaver tadında,
Üç beş bardak çay içeyim.
Ekmek arasında,  beyaz peynir.

Benden, yılıp bıkmasın.
Yalnızlığımda, bu şehir.
Öldüğümde, birileri bir yerde;
Beni, ansın istiyorum dostum…
                                                          2. MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Döneceksen dön gayri

Yoruldum yollarında
Kırıldım kaldım  handa
Yareler var canımda
Ağrım hep sol yanımda
--- Geleceksen gel gayri
--- Döneceksen dön gayri
Sevdan saplı bir oktur
Acım, hasretim çoktur
Doktor der umut yoktur
Son kez görmekse haktır
--- Geleceksen gel gayri
--- Döneceksen dön gayri

                                                                                     7.9.2010 İST
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Dönüp baksaydın

Aşkı ne çok şey öldürür aslında
Kibirinden adım atamadın benden yana
Gururundan bende seviyorum diyemedin
Vefayı unuttun ama
Ben senin vefasızlığını unutamadım
Hani derler ya
En değerli hazineler
Viranelerde gizlenir
Üstüne basıp geçtiğin
Bu virane seni saklar kalbinde
Mağrurlanıp durmasaydında
Dönüp baksaydın ya bir daha
Seni bekliyor olacaktım hala
Ve sen yalnız tek başına
Aşksız kalmayacaktın
Severek ölecektin
Bir sarmaşık gül olacaktı  yanı başında

11.3.2016 ATAşehir/ İST
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Dörtlük

Ey yar güzelliğindir   ki yek pare
Gönlüm eyledin daim pare pare
Ateşler düşüren em etmez çare
Sensin derdi dermanı sensin  çare

23.3.2014 İST
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Duvar saati

Duvar saati

Babamın pek bi merakıydı
Annemin has duvar süsü
Kardeşimin sesli oyuncağı
Parlaktı metal salıncağı
Ceviz oymalı beşiği ve tacı
O zamana itaat ediyordu sadece
Vakitleri ikrar ediyordu sessizce
Ve aradan yıllar yıllar geçti
Sonra babamın hevesi bitti
Annem sesinden rahatsız oldu
Kardeşim başka eğlenceler buldu
Sade sessiz üreteçlisi aldı yerini
Kimse ilgilenmedi o duvarla eskisi gibi
O zamana itaat ediyordu o kadar

8.4.2016 Beylikdüzü /İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düğün(Yiğenim Uğur Enç'e itafen)

Ana, baba, kardeş
El ele.
Yürekler bir başka çarpar,
Bu günde.
Kız evi, oğlan evi,
Hiç fark etmez.
Tatlı bir telaştır,
Koşuşturma hiç bitmez.
Yemekler  yapılır,
Takılar takılır,
Halaylar çekilir.
Bir sevgi selidir asıl olan,
Her şey gelin damat,
Mutlu olsun diye.
Dilekler sunulur
Düğün kutlu olsun diye.
Ana babaların muradıdır,
Çocuklarının,  mürüvvetini  görmek.
Baldan tatlı,  torunlarını  sevmek.
Davulcu aşk ile çalar,
Zurnacı türlü nameler salar,
Bahşişler verilir,
Üç beş gün önceden
Çeyiz serilir,
Akşamdan kınaya gidilir.
Gelin alayı düşer yola,
Kız anası ağlar,
Gelin hem ağlar hem de oynar ya.
Düğün kutlu olsun,
Yeni çiftler mutlu olsun...
                                                        1.ŞUBAT.2008.İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Dünya çocukları

Selam size,
Dünya çocukları.
Geleceğin büyükleri,
Ana babaların ümitleri.
Yarınlarımız,
Oğullarımız ve kızlarımız.
Sizi rabbim korusun!
Tüm yalanlardan,
Riyalardan ve afetlerden.
Sevgi azığınız olsun,
Aklınız hep doğru yolu bulsun.
Tabiat ananın kucağında yaşarken,
Onu korumak,boynunuzun borcu olsun.
Geldiğin yerin kıymetini bilmezsen
Gideceğin hedefi göremezsin.
Soluduğun havanın,
İçtiğin suyun,
Yediğin ekmeğin,
Değerini bilmeli,
Bilmeli ki insan;
Yarınlar bizim olsun
 İşte bunun için yüreğiniz sevgi dolsun.
 Kendini sevmeli önce insan.
 Kendini,
 Adil olmalı ve cömert.
Sabırlı,çalışkan ve mert.
İşte o zaman mutlu olur.
Tüm dünya çocukları….

                                          20. EKİM.2008

Perihan Pehlivan
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Dünya onları anladı mı

Karanlık penceresinden,
Baktı dünyaya sessizce,
“Güneş ne dedi? ” annesine.
O ısıtır, aydınlatır diye,
Cevap verdi anne.
Uzattı ellerini,
Isınsın, aydınlasın diye.
Hissetti teniyle,
Sevinçle gizledi yüreğine.
Tanımak istedi dünyayı,
Gören parmak uçları ile.
Dokundu en minik tepelerine.
Kalbinin derinliklerinde,
Duydu algıladığı her heceyi.
Öğrenmeye çalıştı,
Gündüzü ve geceyi.
Çözmek için görünmeyen bilmeceyi.
Dokunduğu her şeyin sesini,
Kokusunu belleğine kazıdı.
Rüzgârın esişini,kuşun sesini.
Asası yoktu, Musa gibi.
Gören gözbebeği, her şeyi
Beyaz bastonu idi.
Yargılamadı, onda olmayanı,
Olanları ile sevdi dünyayı.
Yüksek kaldırımlar yordu,
Biliyordu çıktığı yol zordu.
Öğreneceği onca şey vardı.
Tüm hücrelerini odakladı,
Tek tek çözümledi,özümledi
Sesi,teni,rengi ve hisleri,
Algıladığı tınıları sakladı,
Midye gibi inciledi.
Harcı annesinin sevgisiydi
Ve yaşama sevinciydi.
Dünyada sevsin onu istedi.
Işıl, ışıl olmayan gözbebeklerini.

                                                                   28.5.2009.İST

Perihan Pehlivan
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E t m e  ş i k a y e t

Elin tutar, gözün görür
Aklın erer, ayak yürür
Kalbin atar, sevgin büyür
Etme derem dostum kahır
Yazın vardır, sıcak günü
Güzün boldur, cümle ürünü
Bahar taze, açar gülü
Âşık bülbül, sevda külü
Etme derem dostum naçar
Kışın vardır kuru ayaz
Nede hoştur safi beyaz
Sitem etme, şükret biraz
Kurt kuş eder duysan niyaz
Etme derem  dostum küslük
Hazan dalı olur sarı
Sevsen balı, ayva, narı
Olma sakın hasta korun
Denkle kışa kömür odun
Etme derem dostum sitem
Şair eyle sazı sözü
Kulun yanmaz, canı özü
Tedbir alda, dökme yüzü
Hayat bizim lafın gözü
Etme derem dostum intizar
                                                                             16.2.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Eksik olan benim

Seninle bir çıkmaz sokakta tanışmıştık
Küçük bir odaydı uzun uzun konuştuk
Sanki yıllardır dost, arkadaştık
Pirelendim bir ara bunca soru niye
Gülümsedin tanımak adına diye
Güzel günlerdi güneşli sıcak
Ta ki aramıza bir yabancı sokulacak
Altı ay sonra oldu olacak
Keder bulutları kümelendi yağdı yağacak
Bulamadık ortasını sönümlendi ocak
İki düşman gibiyiz  şimdilerde hep kılıçlar çekili
Aramız iki metre  ne demeli
Selam sabah kesildi ayaz günler
Unutuldu bir çırpıda dünler
Sen beni hep kırdın diye sitemler
Altı aya mal oldu dönmeler
Ama hep parçalı bulutluydu günler
Gönüller mesafeli sohbet donuktu
Ve iki seven yürek iki öfke yabancı konuktu
Duygular sanki nöbette
Aktı zaman sustu şehir
Hasret aramızda bir  koca nehir
Geçemedik be gülüm geçemedik
Bak soldu bu gülün sevda yenik
Gidiyorum usulca burdan
Kül kaldı yaktığın o kordan
Hoşcakal demeyi ne çok isterdim
Sen bilmedin, bilemedin hiç
Oysa ben seni ne çok severdim
Üşüyor mu  şimdi yüreğin
Eksik olan benim

18.4.2013 Ataşehir7 İST P.Pehlivan
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El at tabip yareme

El at tabip yarama el at
Belki olur neşterin kanat
Kim derse sevmek bir sanat
El at doktorum el at

Ağı içsem ölmem bu aşka inat
Kanat tabibim yaram kanat
Belkide olurum Ferhat
El at doktorum el at

Hani derler geçmek zor sırat
Ben oldum Dicle, Fırat
Hem yakar hem yıkarım
El at tabibim hele bir el at

Aşamadığım yarin kirpiğin kaşın
Aktım durdum Çoruh gibi haşin
Yalvarmaktan oldu yüzüm meşin
El at tabibim el at

Gayrı kalmadı umudum
Ben deli Dumrul'dum
Şimdi sararıp soldum
El at tabibim el at

5.3.2013 İST/Ataşehir P.Pehlivan
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Elemli

Taşınmaz duygularım vardı
duygularıma ısladığım umutlarım
hiç yeşermedi beyaz çiçekler açmadı
senli cümlelerim hüzünlü bitti
farkına varmadığın sevinçlerim
Yüreğime tortu oldu

Kaç bahar geçti
sana bakan gözler nemli
sensizlikten yüreğim elemli

gecelerim hüzne karardı
yıldızlar sönük kaldı
sevda tepeleri çiçeksiz
ya sen ne yaptın bensiz
tebessümler oluyor sahte
olmayınca sevdalar vefalı,
bakışlar manalı
kırık çizgiler göz bebeklerimde
yazılmış postalanmamış mektuplar elimde

Kaç bahar geçti sensiz
seni bekleyen gözler nemli
Sensizlikten yüreğim elemli

11.5.2014 Ataşehir/İST

Perihan Pehlivan
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Eleştiri

Üç gündür aynı şarkıyı dinliyorum radyoda
Sabah ve öğleden sonrada
Hep aynı saatte sanki başka kimse yok gibi
Başka dokunaklı şarkı yokmuş gibi
Sanki herkesin karnı tok, derdi yok gibi
Şarkıcı inliyor adeta dertli sürüngen gibi
'Yazsam hayatım roman olur'
Ne diye bilirim karın olur
Ama ben bir yazsam var ya
Ortalık toz duman olur

4.2.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Ellerim  çocuklara

Minik ellerim bitmez mi,?
Bir kez yıkasam, yetmez mi?
Mikroplar çekip gitmez mi?
Yok dedi annem aman!
Temiz olmalı her an.
Sabah erken, akşam yatarken,
Yemekten önce, yemekten sonra.
Tuvaletten çıkınca,
Sokaktan gelince mutlaka,
Yıka, yıka temiz ol.

                                          18.5.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Ellibeş

Yıl 2011,
Yaş 55
Doğduğum şehrin plakası
Okuduğum şehrin yaftası
Samsun, şehirlerin hası
Ayak basmıştı Atası
Kurtuluş hatırası
İlk adım anıtı
Bu savaş Türklüğün kanıtı
İstiklal savaşı
Dik oldu Türkün başı
Yamaçları yeşil Samsun
Denizi durgun, mahzun
Yıllarım geçti
Hatıralarım suyun içti
Tarih oradan başlar
Ne güzel bir anıt var
Atı ve Mustafa Kemal
Yaşadığım yıllar
Atamın verdiği haklar
Ve Türk kadınlar
Hep başa taç olmalı
Yiğit evlatlar doğurmalı
Nene hatunlar, Kara Fatmalar
Hailde Edipler, eli kınalı sunalar
Doktorlar, avukatlar, mebuslar
En çok öğretmen olmalı kadınlar
Eğitim toplumu yüceltir
Cahilliği, fakirliği köreltir
Kadın okumalı, kadın susmamalı
Anam; cumhuriyet kadını
Anmalıyım yüce adını
Fedakâr, cefakâr, vefakar
Beni doğuran
Beni yoğuran
Rahmet sana
55 yaşadım bak ana
Geldim plaka yaşıma
Erdim ekmeğime aşıma
Evlatlar doğurdum
Hayırlı olsun vatana
Büyüttüm, okuttum
Heykeltıraş gibi yonttum
Bu vatan bizim
Salınıp gezin
Çalışın yücelin
Anam gibi
Ananız gibi
Yaşım 55
Doğduğum şehrin plakası
Okuduğum şehrin yaftası
Türkün tasası
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Örnektir Atası
İçtiğin suyun
Yediğin ekmeğin
Soluduğun havanın
Değerini bilmeli
Ölen şehidin hakkın vermeli
Yaşı boşa yaşama
Görevler aşama, aşama
Göçerken dünyadan
Bir şey yap kalsın vatana

                                                   17.3.2011İST
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Elma

Yanakları al al.
Bazen açık bazen koyu,
Çizgileri de var.
Sert sulu,keperikleride var.
Ortası beyaz,
Sanki bal.
Evciklerinde çekirdekleri,
Sindirimi kolay.
A,B,C,D Vitaminleride var.
Yaz kış demez,
Evinizden eksilmez.
Bize güzellik verir,
Elmayı kim sevmez.
                              Amasyalı  28OCAK 2008-02-01

Perihan Pehlivan
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Elmayı yaparlar tatlı

Elmayı yaparlar tatlı
Evleri var iki katlı
Yüreğimde sevda saklı
Aşağı gitme yukarı gel

Elmayı kak yaparlar
Al yanağa bal katarlar
Güzele name atarlar
Aşağı gitme yukarı gel

Pancarı teklerler
Günü güne eklerler
Düğüne harman ederler
Aşağı gitme gel yukarı

Al mendili mendili
Özledim tatlı dili
Yüreğimde sevgi teli
Aşağı gitme yukarı gel

Suluova’nın düz yüzü
Bekledik hep güzü
Gülecek âşıkların yüzü
Aşağı gitme yukarı gel

Perihan Pehlivan 8.8.2012 Akbük

Perihan Pehlivan
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Emektarlarımız

Otururuz bir hanede
Huzur, emniyet içinde
Kapıcı Yakup hizmette
Emektarımız evladımız

Gece uyuruz huzurlu
Çoluk, çocuk hep mutlu
Bekçi Ahmet saat kurulu
Emektarımız övmek lazım

Isınırız sıcacık gülüşürüz
Dolaşır çıkarsa bir pürüz
Kaloriferci Turan gece-gündüz
Emektarımız hoş görmek lazım

Sitenin var elbet yöneticisi
Kapıcı, bekçi, kalorifercisi
Birlikte yaşamak dostluk habercisi
Hizmete destek vermek lazım

                                                                       14.11.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Emlak arıyorum

Önce eşe dosta soruyorum
Sonra internetten bakıyorum
Emlak terimlerini kapıyorum
Ağzım açık kalıyorum

Yükselen değer, bahçe nizam
Yüksek giriş deniz manzaram
Bahçe katı, ters dubleks
Cadde üstü, manzara enfes

Vav! Ağzım açık kalıyorum
Tekrar tabanları yağlıyorum
Semtleri tek, tek ezberliyorum
Canımdan da beziyorum

Efendim, metroya bakın
Ulaşıma, merkeze yakın
Çarşı, Pazar semt sakin
Olmuyor bütçe dar lakin

Ayaklarım şişiyor yorgunluktan
Kafam karışıyor laf bolluktan
Para akmıyor ki mirim oluktan
Vazgeçtim emlak aramaktan

15.9.2012 İst
P.Pehlivan

Perihan Pehlivan
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En sevdiğim sözler (1)

Altından kupa olsa akmayan çeşmeden su dolmaz.
Kırma insan kalbini yapacak ustasıbulunmaz.
Nokta kadar menfaatin için, virgül gibi eğilme.
Hak bildiğin yolda yalnız gideceksin.
Yatma kuzgun gölgesinde varsın güneş çarpsın seni.
Geçme namert köprüsünden ko su aparsın seni.
Yılan bile toprağı tarta tarta yer.
Müslüman mahallesinde, salyongoz satmaya kalkma.
Eceline susayan köpek, cami duvarına pislermiş.
Havlamasını bilmeyen köpek, sürüye kurt getirir.
Cennet anaların ayakları altındadır.
İlim çinde bile olsa gidip öğreniniz.
Allah zaman içinde zaman halk eder.
Sabreden derviş muradına ermiş.
Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz.
Ahiret köprüsünde sual sorulmaz.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
Dağ başına kış gelir insan başına iş gelir.
Eğer tırnağın varsa başını kaşı.
Aklımı seveyim! 
Yine başında, kavak yelleri esiyor.
Her boynuna kıravat takanı, adam mı sanıyorsun?
Her aklına geleni söylersen başına neler gelir bilemesin.
ALLAH uyuz versin de tırnak vermesin.
Kuru kuru lafla, peynir gemisi yürümez.
Madem kanadın yok, niye uçmak istiyorsun.
Perşembe nin gelişi çarşambadan belliydi.
Akıllı düşününceye kadar, deli dağları aşmış.
Bir deli kuyuya taş atmış, bin deli çıkaramamış.
Sabah ola hayır ola.
Körle yatan, şaşı kalkar.
Elmayı soyda armudu say da ye.
Valla, benden söylemesi kardeş.
On parmağında on marifet var.
Güneş balçıkla sıvanmaz.
Dimyata  pirince giderken, evdeki bulgurdan olma!
Genç ölde cesedin yakışıklı olsun.
Vermeyince mabut neylesin sultan Mahmut?
Bozacının şahidi şıracıdır.
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Ne koydun avcuma ne süreyim yüzüne?
Eni ne ki boyu ne olsun?
Sarımsağı gelin etmişler de, kırk gün kokusu çıkmamış.
Hadi canım sende!
Saçını başını yolacağına, aklını kullan.

Perihan Pehlivan
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engelliler-haftasi

10-16 Mayıs engelliler haftası olarak kutlanır. Uzun yıllar evlerde adeta hapis gibi
yaşayan özürlüler, gelişen şartlar ve değişen kanunlar sonucu artık her birey gibi
yaşam, okuma ve çalışma haklarını kullanmakta. Ve onlara acıyarak değil, yardımcı
olunarak bakmak ve görmek durumunda olduğumuzu anlamamızı sağladı. Çağdaş
ülkelerde olduğu gibi, bizim ülkemizde de engelliler daha huzurlu, üretken, mutlu
yaşayacaklardır.
                Bundan böyle, görmeyene göz, duymayana kulak, yürüyemeyene ayak,
anlamayana anlayış, el, kulak olmayı öğreneceğiz. Doğa birçok renkten oluşur. Onlarda
yaşamda bir renktir. Diyorum, o renkleri zevkli kullanmak ve onları mutlu etmek için
daha çok imkânları sunmak, olanları geliştirmek görevimiz olmalıdır.
               Bugün birçok yerde engelliler için okul, rehabilitasyon merkezi, kurs açılmış,
eğitim-öğretim hakları verilmiştir. Sosyal yaşamları artsın diye, etkinlikler, beceri
kursları, birçok müsabakaya katılmaları sağlanmıştır. İş sahasında belli oranda istihdam
sağlanmış, bakım ücreti, ulaşım imkânı, çeşitli alanlarda indirimli yararlanma imkânı
getirilmiştir.
                 Allah her uzvumuza bir görev vermiştir. Fakat bir uzuv zedelenip çalışmaz
hale gelince bir başka uzuv daha hassas ve duyarlı kılınmıştır. Onun için engelli
olabiliriz, ama özürlü değiliz sloganı yerinde bir ifadedir. Elimizdekileri en iyi şekilde
kullanmak bizi mutlu kılar. Onun için birey olarak. Engellilere özelliklerine göre yaşama
şansı vermeliyiz. Unutmayalım ki; Bir gün bizde özürlü olabiliriz. Çünkü hızlı bir
yaşamın içinde, birçok teknikle iç içe yaşıyoruz.
              Tüm engellilerin, haftasını kutluyorum, bizim kadar mutlu olmalarını
diliyorum. Hepinizi seviyoruz. Biz size elimizi uzatıyoruz, sizde elimizden sımsıkı
tutunuz. Biriz mutluyuz.
Sevgilerimle…..
                                                  12.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Entarisi kar beyaz

Ayağına giymiş beyaz fotini fotini
Oturmuş eder yarin metini metini
Dökmüş zülüfün kırar ince belini
Salınır gezer köyün güzel gelini

Entarisi ince çizgi kar beyaz
Gece sessiz karanlık ayaz
Yanlız koydu beni de bu yaz
Düşünmez mi ola az biraz

18.12.2013 Ataşehir/İST

Perihan Pehlivan
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Enterasan şiirler

Sen hatanı biliyorsun*

dön demiyeceğim
bu dönmene engel değil
gelme demeyeceğim
bu da gelmemeni gerektirmez
sor demiyeceğim
bu sorgulamanı engellemez
neden demeyiceğim
sen! Nedenini bliyorsun
hata kimde
bak!
kıskıs gülüyorsun

P.Pehlivan 30.10.2011İST

Tahlil

öleceksin kederinden
çok değer gördün ederinden
eli boş döndün şeytani seferinden
akrep çıkardı her sefer cebinden
meğer sen! Tam bir üç kağıtçıymışsın
beni nasılda yanıltmışsın
hadi bana by by
bu iyliğimi cinliğine say

.

P.Pehlivan 31.10.2011İST

Perihan Pehlivan
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Erciyes

Avuç açmış gibi, Allaha,
Hâkim olmuşsun, tüm ovaya.
Yaslandım da, karlı yamaçlarına,
Baktım, Kayseri topraklarına.
Buram, buram tarihti, Erciyes.
Anadolu’nun bağrında, KAYSERİ.
Bedestenleri,  yeraltı çarşıları
O bir Anadolu şehri.
Dostluk kokuyor, öz kokuyor her yeri.
Şükrediyor, varlığı ile,  Allaha.
Bir muhabbetin bağına ulaştım, Erciyes.
Sanayisi, ticareti, alış veriş yerleri,
Tarihi eserleri, kalesi ve sevenleri.
Kültür, sanat ve üniversite şehri.
Gururla sana bakıyordu, Erciyes.
Tekir yaylası, dalmış gibi uykuya.
Bir Şubat soğunda, kar beyazında.
Uğuldayan rüzgârında, yanı başında,
Sıcak, bir fincan salep tadında,
Senin koynunda uyudum, Erciyes.
Zirvenden indim, eteklerine.
Bir kayak üstünde, hızla.
Mutluluklar yaşadım, üşütmeyen karında.
Pembe rüyalara daldım.
Seni, seyrettim de gün batımında, Erciyes.
Bir bayram sabahında,
Tüm dostlarını, kucaklamışçasına.
Sucuk, pastırma, et mangalında,
Duman, duman tüttünde,
Doya, doya seni içime çektim, Erciyes.

                                                              7.ŞUBAT. 1993 KAYSERİ

Perihan Pehlivan
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Erzurum

Palan döken dağları, sıra sıra karşımda.
Abdurrahman Gazi, bir sur gibi,
Yetmişbin askeri ile saf tutmuş yamaçlarında.
Habib Baba, kale gibi Taş mağazaların ortasında.
Şehitlerin,  evliyalarınla hak yolunda,
Soğun,  bile dokunmuyor  insana.
Dadaşlar diyarı ERZURUM.

Gez köy, Karayazı, Ilıca
Hasan Kalesinde,  kükürtlü kaplıca.
Tortum Şelalesi dökülür, ruhumu okşarcasına.
Suyun hası, Paşa Pınarından gelir.
Sevda bahçesi,  köşkün senin.
Dadaşlar diyarı ERZURUM.

Çite Minarelerin, Kars Kapın.
Lala Paşa Camiin,  kümbetlerin.
Selçuklulardan kalma, ölümsüz eserlerin.
Tarihi Kongre Binan, Mareşal Çakmak Hastanen.
Üniversiten, okulların, külliyelerinle,
İlmi irfansın, alimler şehri.
Dadaşlar diyarı ERZURUM.

Sivişli Tabya, Kiremitli Tabya, Yıldız Tabya…
Tanıktır,  kurtuluşa, Nene HATUN bir kahraman.
Taş ambarların, Havuz başın,Taş mağazalarınla,
Kara kışın, serin yazınla, sen bir yaylasın.
Kayak merkezlerin, çağ kebabınla  sevda tadında.
Dadaşlar diyarı ERZURUM.

Ekmek kadayıfın, kadayıf sarman.
Yağın,balın Erzincan çarşın,  Bat pazarın.
Şalgamın, kartolun, halıların, Oltu taşınla
Oyunların, barın hep aklımda.
Dostlukların, çay tadında, doğunun Parisi.
Dadaşlar diyarı ERZURUM.
                                                        25.EKİM. 2000

Perihan Pehlivan
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Esma hüsna

Ey gaffar gahhar olanım
Göz yaşıma dolanım
Rahman ve rahim
Koyma beni sensiz

Ey semi basar
ey şekur el habir
El aziz etme muzil
Sen dilersen eylersin ehil

Sen haksın hakimsin
El vedud el macit
Sen ol ey şehid
Keremi sonsuz el metin

Ellerim duada el vedud
Muhtacım sana el hamid
Koru bizi el kayyum
Senden dilerim el muntakim

P.Pehlivan 25.1.2016 İST
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Eşme

Pırıl pırıl duruyorsun
Aydınlık yüzün ısıtıyor içimi
Kana kana içmek istiyorum
Kalbime yansıyor sevdan
Damarımdaki kan gibisin
İçimi kaynatıyor sevdan
Bahar telaşı yaz heyacanısın
Arınmış duyguların en safı
Vefa salıncağında safi
Saygıdan salınıyor

21.1.2016 İstanbul

Perihan Pehlivan
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Evlerinin önünde

Evlerinin önünde
Seten döner gününde
Anası kızdan önde
Kaymış benim gönlümde
--  Anandan mı aldın öğüdü
--  Sallanıyor salkım söğüdü
--  Ne söylesem olmuyor gönlü
--  Sana mı kaldı memleketin yiğidi
Bahçesinin bağında
Üzüm sarkar dalında
Ömrünün gül çağında
Takılmış gönlüm onda
--  Anandan mı aldın öğüdü
--  Sallanıyor salkım söğüdü
--  Ne söylesem olmuyor gönlü
--  Sana mı kaldı memleketin yiğidi

                                                                                 30.9.2010 İST
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Ey Heri!

Ak dağın, bitmez karı.
Eser, bağrıma soğuk rüzgarı.
Buz gibi, abu hayat suları.
Kapaklı; piknik alanı, yamaçları.
Ne zaman görsem, o  yari.
Sitem eyler bilmem niye.
Gel otur derim, neriye?
Der bana, aman heri!
Suluova’nın tozlu yolları.
Yine kırılmış elmanın dalları.
Kuş cenneti yedi kır barajı.
Dolanırım bahçeyi barı.
Ne zaman görsem o yari,
Sitem eder, bilmem niye.
Gel otur derim, nereye?
Der bana, aman heri!
Sıra sıra ekili, şekerpancarı.
Derledim, ayvayı, elmayı, narı.
Arada bir gel, gönlümün sitemkarı.
Neyleyim sensiz zararı, karı.
Gel otur derim, nereye?
Der bana, aman heri!
Alıp başım gideyim.
Asya, Avrupa gezeyim.
Gönlüm, gurbette eyleyeyim.
Beni, sevmeyeni neyleyeyim.
Derdim çok,kime diyeyim.
Ne zaman görsem o yari.
Sitem eyler, bilmem niye.
Gel otur derim, nereye?
Der bana, aman heri!

                                           20 EYLÜL 2008 İST
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Ey sevgili, en sevgili

Ey sevgili,en sevgili / Gördüm

Kabe'ye vardım da bir yamacında seni gördüm
Öksüzlüğü nü, yetimliğini,fakirliğini, eminliğini
Ebu Cehilin kinini, nefretini, cahilliğini gördüm
Mütevazi gezginliğini,hicretinin zenginliğini
İzine yüz sürdüm, kokunu aradım ey sevgili, en sevgili!

Medine ye revan oldum huzurun şehrini gördüm
Mabedinde yeşil kubbenin nurunu, ulviliğini
Gönüllerden oluşan  o sevgi selini gördüm
Gök kubbenin güller gibi açan yıldızların dinginliğini
Mescidi nebide Rabbine yakaran ümmetini gördüm
İzinde gezindim gözüm yaşını salındım ey sevgili, en sevgili!

Bir pazartesi şereflendirdin dünyayı ben kabrini gördüm
Hudeybe de adaletin,sabrın, ahlakın tevazunun yüceliğini
Cin mescidine vardım mucuzenin büyüklüğünü gördüm
Bedirde, Uhud da, hendekte sabrı,  azmini,kamilliğini
Bulut mescidinde ümmetim, ummetim deyişini gördüm
İzinde gezinip sözünde durulup yoluna yoruldum ey sevgili, en sevgili!

Acıya, sabırla Allah a tevekkülünü gördüm
Şükrünün güzelliğini Habib olmanın özelliğini
Liderliğinin cehalete güneş gibi doğduğunu gördüm
Tüm alemlere indirilmiş dinini,  yüce peygamberliğini
Hicret yolunda çektiğin onca çilenin mükafatını gördüm
İzinde yürüyen milyonlar var şimdi mutlu ey sevgili,en sevgili

2.OCAK.2015 İST

DOĞUMUN KUTLU OLSUN SEVGİLİ PEYGAMBERİM.
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Ey vatan

Canlar seninin için,
Kanlar senin için.
Al bayrağın gölgesinde,
Edilen dualar senin için.
Sana uzanan eller, kırılsın diye;
Tek vücut,  olan bedenler senin.
Çarpar, birlik  olurda
Tüm yürekler.
Sen varsan varım,
Sen varsan bayrağımın,
Gölgesinde hükümdarım.
Sana feda olsun canım.
Şehit kanı ile yuğrulmuş,
Her karış toprağın.
Ata yadigarı,
Canım,VATANIM.

DAĞLICADA ŞEHİT DÜŞEN ASKERLERİN ANISINA
                              24 EKİM 2007-İstanbul
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Eylüller sensiz

Eylüller sensiz ey sevgili
Bir aşk kefensiz aşık deli
Sen benden uzak habersiz
Yaprak sarı ben renksiz

Sürükleniyorum yaprak gibi
Yarılmış kuru toprak gibi
Bakışlarım ıslak soluk resmin
Hasretin kavurdu söyle nerdesin

Darbe üstüne darbe aldı yüreğim
Tanrıdan kabul görmedi dileğim
Eylüller mahsun üşütür sensiz
Bil ki ayrılmıştık nedensiz

13.9.2014 Ataşehir /İST
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Fal

Gözlerim, kapanmadı geceye.
Aklım, takıldı kaldı bir heceye.
Bir uzun çıkmaz yol.
Acı, hüzün ve keder bol.
Sen, aklımda hayal meyal.
Nedir diye düşündüm de, bu hal.
Oturup, sana açtım bir fal.
Kalbin kabarmış, öfke oturmuş.
Sevgiden yana, bahtın yok imiş.
Uzaktan gelen bir kuş,
O, uğursuz bir baykuş.
Biraz, yalan riya gerçeğe karışmış.
Senin yolun, üçe ayrılmış.
Bana gelen yolda, trafik sıkışmış.
Bak, buda hayat çizgin.
Koşmuşsun, doludizgin.
Biraz kıt, senin sezgin.
Yalanlarının kuyruğu, dışarıda kalmış.
Uzaktan görenler, seni adam sanmış.
Ben dâhil, herkes buna inanmış.
Sen niye kaybettin beni?
Tut bakalım., bir niyet.
Eveeet, sen, sen değilsin.
Olduğun gibi, değilsin.
Bukalemun musun, nesin?
Görmek istediklerini, görürsün.
Dileğinde tutmaz, o yol çıkmaz.
Bu enayide, bunu yutmaz.
Eh, bundan böyle, senide uyku tutmaz.

                                                                          29 MAYIS.2008 İST
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Fasulye

Sohbet

Fasulye

        Hayatımızın önemsiz bir objesidir o. Ama hemen hepimizin zevkle yediği bir
yemeğin ham maddesi, toprağın harika bir ürünü, bereketli, çeşitlidir.  Ve çok
besleyicidir, mevsime göre şekillenip giriyor evimiz, neşe katıyor soframıza. Fasulye;
Fakirin eti, proteince de çok zengin.
      Yeşil fasulye türlü çeşit yapılır ve yenir bahar ve yaz boyunca genelde ucuzdur ilk
çıktığında pahalı olsa da. Kışın kurutularak  tüketilir yada yaş konserve olarak.
Konserve dedim de, konserve bu kadar ucuz değilken kadınlar Ağustos sonunda
ucuzlayan fasulyeden bolca konserve yaparlardı. Şimdilerde yapan çok az. Şişeler
alınır, kapaklar alınır ve konserve günü belirlenirdi. Bazen imece usulü olurdu. Küçük
kasabalarda kuruluklu evler vardır oralarda yapılır ve kocaman kazanlarda konserveler
kaynatılırdı.
  Sonra soğumaya bırakılır ve kapağı atanlar yeniden sıfır kapak takılıp tazelenirdi. Kış
ortasında afiyetle yenmek için sofrada yerini alırdı. Bazı yörelerde de salamura yeşil
fasulye konur kışın sıkılıp kavrulup yenir. Bu arada fasulye turşusu da pek bir güzel
olur. Sirkeyle adeta uysallaşır fasulye ne uzun dayanır.
 Kuru fasulyeler türlü türlüdür. Mavi renkli boncuk Ayşe, kırmızıçizgili barbunya, beyaz
renkli çalı fasulye ve şeker fasulye. En pahalısı da Şeker fasulyedir. Gerçekten de
şeker.  Küçük yuvarlak amma lezzetidir.  O bir harika. Şimdilerde çömlek fasulye
restoranları var. Karadeniz de ayrı bir tattır. Tere yağ ve yörenin eti ile baharatı ile
nefis.
                   Evet, evet fasulye harika bir şey.  Eskiden bu kadar kırtasiye yokken
hepimizin birer fasulye torbası vardı.
                  Hem sayı sayardık onlarla hem de yazı yazardık yanı okumayı sökerdik,
matematik öğrenirken yanımızda hep o vardı. Şimdi naylondan çubuk ve harfler çıktı.
Fasulye dostluğu bitti. Tabii sıcacık  o sevgilerde yok. Sonra çimlenme yapardık fasulye,
nohut mercimekten, mısırdan. Ama en çok fasulye çimlendirilirdi.  Nasıl sevinirdik ilk
yapraklar çıkınca. Pencere kenarında çimlenmiş fasulyeler olurdu sıcacık sobalı evlerde.
Atasözü bile vardır. “ Fasulye gibi kendini nimetten sanma”. Kim bizim fasulyemizin
yerini alabilir ki.  Ya da uzun konuşmaları kesmek için; “ gelelim fasulyenin faydalarına”
                  Ah be fasulye hayatımızın her noktasında sen varsın. Bazen çok kızınca
birine" Fasulye sırığı ne olacak" desek te. O şarkılarda, şiirlerde bile o.
 "Amman fasulye yedi bucuk lira hem oynasın hem kaynasın” der çalar oynarız.

                                                                               P.Pehlivan 4.08.2013 İST
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Fasulye türküsü

Fasulye koydum kazana
Allah düşürmesin hızana
Bayılırım okuyana yazana
Mevla huzur vermesin aramızı bozana

Bir takla iki takla
Kendini/sevgini bana sakla

Fasulyem şeker de şeker
Ah bu yürek neler çeker
Aşkı cehennemden beter
Mevla ayrılık vermesin sevdalanana

Üç takla beş takla
Aklını kendine sakla

Fasulyem pişti aş oldu
Yine yaz bitti kış oldu
Gonca gül çoktan soldu
Beklemekten yüreğim taş oldu

Altı takla yedi takla
Fasulyem çiçek açtı bakla bakla

5.2.2015 Ata şehir/İST
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Fatıma

Çölde açan bir gül Fatıma
İsmine nur yağan Fatıma
Babası  Muhammet Mustafa
Tahtı kurulu ol cennette ala

Esbabı  gelmiş cennetten
Sevdası derin yürekten
Gönlü bol her dilekten
Muhammed kızı Fatıma

9.4.2014 İST
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Felek

Yaş geçti,
Ömür bitti.
Gün yetti,
Güneş gitti.
Ne istedin felek,
Aşk da bitti.
Sevda suyun çekti.
Topraklara beni karmadan,
Sevdiğimi almadan,
Sana bir çift sözüm var.
Benden beter olasın, felek.

                                                20 EKİM 1994 ANK
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Feride

FERİDE
Enterisi mor Feride
Gidiyorum aklım kaldı geride
Sen ağla ikimizin de yerine
Al yanaklı dal boylu Feride
Döne döne gel beri
Şu gurbet yedi bitirdi beni
Saçları bal Feride
Ben gidiyom sen kal geri
Hasretlik sardı beni
Sabır taşını sar yerime
Kalem kaş güzel huylu Feride
Döne döne gel beri
Şu gurbet yedi bitirdi beni
                                                              22.2.2010 İST
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Fıtratımda yok

CFıtratımda yoksa

Erken yatar erken kalkarım
İşlerimi özenle yaparım
Zamana değer katarım
Müsriflik fıtratımda yok

Aya güneşe bakarım
Dala yaprağa hayranım
Hakka hakikate taparım
Riyakarlık fıtratımda yok

Rüzgarda savrulurum
Güneşte kavrulurum
Hak yolunda yorulurum
Hilkarlık fıtratımda yok

Gerçeği yüzüne söylerim
Sevdiğimi heran özlerim
Fakiri fukarayı gözetirim
Kibir gurur fıtratımda yok

Toprağa dostum diye bakarım
İyilik yolunda hep koşarım
İlim irfanla ben coşarım
Bağnazlık fıtratımda yok

Adet törelerime saygılıyım
Karmaşa kaostan kaygılıyım
Yalan talana tavırlıyım
Fıtratımda adaletsizlik yoktur

Şanlı şereflidir hep soyum
Bayrağım milletim toyum
Bozulur düşmanca oyun
Fıtratımda hainlik yoktur

29.11.2014 Ataşehir/İST
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File

File
Ayrılmaz ikiliydi memur ve file
Kıt maaş ömür bir çile
Ham iplik delikli file
Eli boş gelme sakın eve

Henüz poşet icat olmamışken file
Kese kâğıdı padişahken sultandı file
Kuru yemiş ucuz iken dostluktu file
Eli boş gelme sakın eve

Seçilmede sembol idi file
Pazara çıkar hanım elinde file
Bazen renkli olurdu file
Eli boş gelme sakın eve

Kart henüz doğmamıştı yeterdi file
Memur ne uzar ne kısalır boştu file
Bir aksesuar gibi her elde file
Eli boş gelme sakın eve

Sabahtan koy cebine bir file
Mutluyduk biz dolmasa da file
Piyasada çok azdı hile boldu file
Eli boş gelme sakın eve

28.7.2012 İST
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Film

Film
Herkesin bir filmi vardır
Siyah beyaz uzun metrajdır
Başrolünü sadece kendi oynadığı
Herkesin bir umudu vardır doymadığı
Soruları vardır yönetmene asla soramadığı
Rüzgârın tersine esişidir, hayalin çöküşüdür efekt
Hüzündür duygulara etki eden direkt
Gözyaşının sessiz çağıldamasıdır reflek
Anlamadığı bir yığın umarsız replik
Hem yönetmendir hem senarist
Hem editör hem tam bir artist
Galasını kendi seyreder filmin
Her bir belasını çeken bu garibin
Gösterime girmez filmi hiçbir vakit
Bi zati kendi seyredilir öldüğü vakit

P.Pehlivan 10.9.2012 AKBÜk

Replik nedir:   1)  Oyunda kendisine söylenen söze, verilen sözlü karşılık. 2)
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söylediği son söz.

Efekt nedir?
efekt: ingilizce effect (radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya film
seslendirmelerinde hareketleri izlemesi gereken seslerin tabiî kaynakların dışında optik,
mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi) . bu söz için kurulumuzun önerdiği
karşılıklar, sesleme veya etkileme'dir. örnek: bu kısa film, birtakım özel seslemelerle
seyircinin ilgisini topluyor. görsel efekt biçiminde çok geçen bu kullanımda ise görsel
etkileme karşılığı daha uygun düşmektedir. örnek: film, çarpıcı görsel etkilemeleri ile
türünün klâsikleri arasına girmiş bir eser

Filmin galası nedir?
BİR OYUN VEYA BİR FİLMİN İLK TEMSİLİNDE, GÖSTERİSİNDE OYUNCULARIN DA
KATILDIĞI BÜYÜK TÖREN.
BİZATİHİ
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
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fora

Kalbimin söküklerini dikebilir misin?
Çoktan uğrayacağım ya mekânda değilsin
Sızlıyor yaralarım, kanatanı bilir misin?
Sence çok mu masraflı olur?
Biz, iğne, iplik, biraz balmumu ne dersin?
Yoksa komple fora mı geçersin?
Haklısın bir daha kimse girmesin

                                                           6.5.2010 İST
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G e l M e r z i f o n' a g i d e l i m    g a r d a ş

Tütüyor burnumda havası
Ne şendir bağı bahçası
Tavşan dağından soluması
Dümdüzdür bereketli ovası
Gel Merzifon’a gidelim gardaş!
İğdeler yol boyu dizilir
Mecburiyet caddesinde gezilir
Ne şevkle garajda inilir
Bin faytona/taksiye çek köye gardaş
Gel Merzifon’a gidelim gardaş!
Hele otur bir Cilloş yiyek
Akdağ’dan bir de su içek
Hele bir kendimize gelek
Şöyle eşe dosta selam verek
Ne güzel seyran edilir ova gardaş
Gel Merzifon’a gidelim gardaş!
Paşa hamama varalım!
Göbek taşına da yatalım
Bir güzel ter atalım
Yaşamak bu! Bu be gardaş
Gel Merzifon’a gidelim gardaş!
Varalım lokantaya hele
İşkembe içelim şöyle
Tandır kebap ve birde pide
Şifa olsun ayranlar içelim de
Gel Merzifon’a gidelim gardaş!
Kavaklar efil, efil salınır gider
Rüzgârı bağrıma serin serin eser
Ne zaman ansam burnumda tüter
Çocukluğumuz orda gezer
Gel Merzifon’a gidelim gardaş!
Ozanım hasretin demidir
Has, yiğit adamın yeridir
Buğdayı başak selidir
 Piri Baba/ Abdurrahman Rumi piridir
Gel Merzifon’a gidelim gardaş!

                                                                   28.1.2010 İST
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G irne yo l l a r ı

Saymadım günleri
Açan bengovilleri
Dosta sadık dilleri
Sevda çiçeği elleri
                   Girne yolları aşar gider
                   Limanı geçer gider
                   Yüreğim bir tazecik
                   Aşka düşer gider.
Beşparmak dağları
Turunç, narenciye dalları
Mimoza açmış yanları
Akdeniz kokar tenleri
                     Girne yolları bükülür gider

     Marinaya silkinir gider
                     Sevdiğim gün batımın seyreder
                     Kavuştur bizi Mevla’m gayrı yeter
Geceler yıldız, yıldız
Karakaş, fidan boylu
Tatlı dilli güzel huylu
Gönlümü çalan kız
                       Girne yolları zeytinlik
                       Çarşı-Pazar vitrinlik
                       Canım çeker bezginlik
                       Gel sevdiğim bitsin bu küskünlük.

                                                                                                       16.7.2009
AKBÜK
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G ö k kuşağı

Kehribar rengi, ölümün
Yok, ederken, doğumun tozpembesini,
Seyretmektesin tebessümle beni.
Oysa senin, mavilerin, lilaların da vardı.
tebessümlerin gizli,hayellerin uçarı.
Hiç korkmadan bakışların,
Yarınları sarıya boyardı.
Yeşil dalların tomurcukları sarardı.
Kırmızı, beyaz coşkuların,
Sevda bahçesinde turuncu çiçekler açardı.
Yalnızlıkların yeşilden soluk ala çalardı.
Oysa bal gözlerin, gülücükler açardı.
Kahvenin her tonunda,iz bırakan hatıralar,
Türlü anılarımız vardı,olsada sonbahar.
Erdemi zirveye, kahve köpüğünde çıkardı.
Geri dönmeyecek zaman.
Mutluluğun, deniz mavisinin köpüğünde,
Doyulmazdı yaşanan.
Ve senin, hercai renklerinde vardı.
Kalbimi, acıtan, kanatan.
Şimdi Siyahın en derininde,
Kaybolmakta, solmakta tenin beyazı.
Bir çizgi silindi ufukta,gece ayazı
Bir yazı tükendi bahta.
Hey hat senin kar beyazlarında vardı.
Oysa vakit gün batımında,
Lacivert akşamlarına dalıyorum.
İmbat rüzgârında kokluyorum,
Sensizliğin acı hüsranlarında.
Ayrılık buselerinin, ateş kırmızısı alnımda.
Anıyor, anıyorum muhteşemdin ya.
Sen hatıralarımda gök kuşağında.
Sanma ki unuttum,senin
Gizemli grilerin, limon küflerinde vardı, aslında.

                                                                                                 16.4.2009 İST
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G ü n a h bunun neresinde

Gönlüm tam bir avare,
Döne, döne oldum garip pervane.
Ey gönlü nare, derde çare,
Sevdiysem seni, günah bunun neresinde?

Tapmadım dünya malına,
Sevgi taktım gönül dalıma.
Bakmadım senin o garip halına,
Sevdiysem seni, günah bunun neresinde?

Akıttım gözüm yaşını,
Çatlattım sabır taşını.
Küllendirdim aşk ateşini.
Sevdiysem seni, günah bunun neresinde?

Perihan’ım neyler sazın,
Dostadır benim nazım.
Rabbime ederim niyazım
Sevdiysem seni, günah bunun neresinde?

                                                                                  3.7.2009 İST
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G ülümse

Hatalıyım biliyorum
              Kapındayım ölüyorum,
              Kaldır başını gülümse
              Pişmanlık gözyaşlarım
              Bak dizlerinin üstünde.
                                                              5.7.2009 İST
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Gayrı

Anam garip çayından geçirmiş
Kader ayrılık suyun içirmiş
Hasretin gömleğin giydirmiş
Felek acıyı bağrıma sermiş
Gayri iflah olamam ey ermiş

                                              21.12.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Gece

Güneş; uykuya dalmış.
Ay dede; çoktan,
Yerini almış.
Yıldızlar:
Gök kubbeyi sarmış.
Kuşlar; yorgunluktan,
Uykuya varmış.
Siyaha boyamış;
Ressam, tuvalini.

                                                     16 Mart 2007
                                                      İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Gel bana

Aşığım, vurgunum sana.
Akşamsefası, kokum ol.
Gel bana…
Ateş böceği ol,
Düş balkonuma.
Sevgilim, bebeğim…

Tutsağım, bağlıyım sana.
Gece yarısı, ışık ol,
Gel odama…
Sevdam ol.
Gel bana.
Sevgilim, bebeğim…

Gülünüm çiçeğinim,
Ateşinim, korunum.
Rüzgâr ol, çarp beni.
Girdap ol da,
Kap beni,
Sevgilim, bebeğim….

                                          21.ŞUBAT.2008.İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Gel beri beri

Gitme geri gel beri beri
Bu kadar naz yorar beni
Sevdim güzelim kırma beni
Gitme geri gel beri ey heri heri

Tarlada pancar tekleyelim
Sırayı sıraya ekleyelim
Ağır bas yavaş yürü
Bağ bozumu düğünü denkliyelim

Gitme geri gel beri ey heri heri
Babanın yok yatacak yeri

Evin önünde fırın tütüyor
Çil horoz ezanda ötüyor
Elmada çiçek asmada üzüm
Sevdan yakar beni mavi gözlüm

Gitme geri gel beri ey heri heri
Ananın yok  vallah yatacak yeri

18.2.2014 Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Gel etme   İzmirlim

Rüzgârına yeline
Kapıldım aşk seline
Düştüm zalim eline
Gel etme sen İzmirlim

Hak salınır dalında
Adalet var balında
Hürriyet gülbağında
Gel etme sen İzmirlim

İmbat rüzgârında sen
Mustafa Kemalle ben
Deyip alnımdan öpsen
Gel etme sen İzmirlim

Sen! Egenin incisi
Cumhuriyet bekçisi
Medeniyet elçisi
Gel etme sen İzmirlim

Şairim ne bu sevda!
Dostluk vardır bu bağda
Mertlik kokar her çağda
Gel etme sen İzmirlim

                                                 19.9.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Gelir mi acep

** Gelir mi ***?

Bakıp dalsam, gözlerine
Mana veremedim sözlerine
Kahve sürdüm yürek közlerine
Sohbete, içmeye gelir mi acep

Çakmak, çakmak bakışlar, dil lal
Buğulu gözler, duruşlar kal
Çay demledim demlerine hal
Muhabbete içmeye, gelir mi acep

Uzansam kalsam dizlerine
Güller salsam al, özlerine
Şarabı mayalandırsam gizlerine
Aşka, sevmeye gelir mi acep

                                                            24.2.2011İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gelmez ağam gelmez

Düşündüm kara kara ya
Gönlüm aktı gitti bir saraya
Ah bir yar gelse buraya
Merhem olurdu sinemde ki yaraya

Gelmez ağam gelmez
Dumanım tüter bilmez
Bıçak yarası öldürmez
Gönül yarası hiç ondurmaz

Gündüz kara gece kara
Düşler kaldı başka bahara
Ah vefasız bir kez olsun ara
Baykuşlar tünedi bu saraya

Gelmez ağam gelmez
Yanar sinem de görmez
bıçak yarası öldürmez
Aşk yarası hiç ondurmaz

15.5.2013 Ataşehir/İST P.Pehlivan

Perihan Pehlivan
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Gidemezsin

Öyle çekip gidemezsin
Son kez oturup benimle
İki kadeh içeceksin
Anılarım bezenecek senle

Sevda yorgunu gözlerim
İçine oturacak sözlerim
Kim bilir belki de özlerim
Öyle çekip gidemezsin

Gecenin ışıltısı
Yaprakların ışıltısı
Gönül çeşmemin şırıltısı
Öyle çekip gidemezsin

Bir aşk bir geceye sığar mı?
Gözyaşım yıldız, yıldız yağar mı?
Bu dem bu sakiye ağar mı?
Öyle çekip gidemezsin

Rüzgârın kızıyım ben
Güneşin oğlu sen
Kanda tükenen demden
Öyle çekip gidemesin

Ben bir otağında sultan
Sen köprübaşında Şahan
Bir şey olmalı kalan
Öyle çekip gidemezsin

Kimse değmesin bu eceye
Cümle sitemler yayılsın geceye
Ne ömürler kurban bu heceye
Oturup benimle iki kadeh içeceksin
Öyle çekip gidemezsin

                                                                8.7.2011 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Giderim

Sana zarar vermem
Korkma daha gelmem
Ölsem gayri dönmem
Çeker de giderim
Arayıp sormam
Yoluna da durmam
Dönüp de hiç bakmam
Çeker de giderim
Yanarım da tütmem
Sitem, ah da etmem
Olmadı hiç şüphem
Kader bu, ben nidem
Çeker de giderim
Sessizce çağlarım
Yağmur gibin ağlarım
Gurbete yol bağlarım
Çeker de giderim
                                            6.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Girne/Kıbrıs

Akdenizin, turkuaz renkli suları
Dans eder kıyılarında,
Bir başka güzelliktedir, toprakların
Beş parmak dağlarının yamaçlarında.

Kafelerin, barların,marinanla;
Sevda şarkıları dinlersin.
Yaz akşamlarında.
Baharın,
Sarı veyeşile boyanmış tablo gibi.
Apayrı görünürsün, Bellepaıs manastırnda.
Tarih ile, iç içe portakal bahçelerinde.
Akdenizin, yeşil incisi. Kıbrısta,
Bir başka güzelsin. GİRNE!

Güneş bir başka batar,
Süleyman Paşa köşkünün arka tepelerinde.
Sen, bir gizli sevda şehrisindir,
Aşklarında çoktur, aşık olanında.
Tarifi zor, yenen yemeklerin restoranlarında.
Biraz sevda, biraz aşk da vardır,
Müzik aralarında.

Sıcacık insanların
Sana bakmak; doyulmaz bir sevda,
Beyaz evin camlarında.
Seni, ancak yaşayan bilir.
Çarşında pazarında.

Kalbimde, bir yerin var.
Seni, asla untamam.
O, yaz sıcakların olsada.
Güzeller güzeli, GİRNE!
El vada.........
                                     21.TEMMUZ.2005
                                     GİRNE/KIBRIS

Perihan Pehlivan
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Göçebe

Nasıl unuturum seni
Her Kasımda uğrardın
Kasımpatılar açmış olurdu
Önce cama gelir
Güneş gibi doğardın
Sonra kapıya yönelir
Hal hatır sorardın
Bir çay içimlik
Sonra gitmeliyim derdin
Güneye en güneye
Bahara ağaçların çiçek açışına
Cemrelerin düşüşüne
Hasret çekerdim gelişine
Mekik dokudun senelerime
Özlem, hasret, sevinçle
Kasımpatılar sonra kiraz zamanı
Artık gelmiyorsun
Kasımpatılar da açmıyor
Doğmuyorsun pencereme
Çayın tadı yok, buğusu olsa da
Sevgi tütmüyor ondandır
Göç yolları uzayıp gitmiyor
Hasret değil duyduğum
Yüreğim yanıyor
Boğazım düğüm düğüm
Üzgünüm baharlara
Kirazda sevmiyorum
Cemre düşmüyor yüreğime
Buz gibi ellerim
Seni arıyor gözlerim
Güneye uzanan yollarda
Göçebe sevgilim

24.1.2016 İstanbul
hava soğuk kuşlar üşüyor İstanbul da

Perihan Pehlivan
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Gömün beni gelincik tarlasına

Alnımı daydım göğe,
Ruhumu teslim ettim rabbime.
Bedenimi siper eyledim, vatan toprağına.
Asker ocağından, peygamber otağına,
Ağlama anam ağlama, ben şehidim.
Ne ilk, ne de son MEHMET’İM.
Gömün beni gelincik tarlasına.
Başımda beyaz mermer taşım,
Görenler desin, gençmiş yaşım.
Yıldızlara erdi, bil ki başım.
Tertibim oldu, ahret yoldaşım.
Sırtıma kurşun değdi, akmadı yaşım.
Alnım açık, dikti başım.
Şahadete erdi naaşım, ağlama kardaşım.
Gömün beni gelincik tarlasına.
Babam selam dursun sancağa.
Canım feda olsun bayrağa.
Anam kınalı kuzularda girer toprağa.
Sakın, sakın ağlama.
Duaların yeter bana.
Gömün beni gelincik tarlasına.
Namertler pusu kurar,
Gün gelir, bilinir hatalar.
Alınmıza yazılmış, bahar.
Ağlama anam ağlama, şehidim.
Ak sütün gibi yiğidim.
Yıldızlar kadar yüksek yerim.
Ay yıldızlı bayrakta kanım, rengim.
Gömün beni gelincik tarlasına.

                                                            12.NİSAN.2009

10. Nisanda sırtından vurularak, Şırnak ta şehit olan askerlerin anısına. ARNAVUT
KÖY/İST

Perihan Pehlivan
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Gönül

Kıskanırdım seni gözümden bile
Meçhule gönderdim kendi elimle
Ağlıyorum şimdi sensiz bu yerde
Sevgilim bir tanem şimdi nerede

Yeller gibi este gel
Güller gibi açta gel
Bakma öyle bir kez gül
Çöle döndü bu gönül

Yüreğimden çıkaramam bil ki seni
Hasretinden del eyledin anla beni
Gecelerden sual eyle sar bu teni
Tazelenmiş bahar gibi gel bul beni

Yeller gibi este gel
Güller gibi açta gel
Bakma öyle bir kez gül
Çöle döndü bu gönül

                                                        31.8.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Gönül derdim

Gezemedim, bağları.
Aşamadım, dağları.
Alamadım, o yâri.
Ağlarım, ah-u zarı.
Kimin derdi, kime keder.
Herkes, kendi derdin çeker.
Sayarım, gün-ü ayı.
Yanar dururum, nar-ı.
Yanıma, kar yareler.
Bulunmaz ki, çareler.
Kimin derdi, kime keder.
Herkes, kendi derdin çeker.
Ömrüm, heder yoluna.
Acın, saplı böğrüme.
Dilim şakrar, aşk ile.
Âlem  keyfde, ne tasa.
Kimin derdi, kime keder.
Herkes, kendi derdin çeker.

                                                    14.ARALIK.2008 İST

Perihan Pehlivan
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Gönül pınarından süzülenler

Sohbetimiz baldır bizim
şiirlerimiz yaprak, daldır bizim
sevgimiz açar çiçek, çiçek
dostlarımız doyasıya içecek

süzülür duyguların hası
dolar yarenlerin elbet tası
gönül incileridir akarsu
şiir sevdası pınar bu su

gelin dostlar bir olalım
şiir sofrasın tez kuralım
kapımız açık cümle duyuralım
gönül pınarından name sunalım

Perihan PEHLİVAN
9.2.2011 İST saat:23:38

Perihan Pehlivan
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Göze

/Birgün çok üzülür yürek çukurlar açar sessizce/ Birgün aniden sevinirse kumlayan
göze gibi gittikçe berraklaşır/

Şimdi,
Nerden başlayacağım söze
Ne değdi bu garip öze
Bir içsen suyundan
Bayılırsın tadından
Ne kadar berrak duru
Masum, sanki kumru
Toprağını tepeliyor
Bakışlarından kum sepeliyor
Var mı hacet fazla söze
Sıcaklık düşmüş öze
Açmış, açılmış bu göze

                                                                                        9.12.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Gözleme

Gözleme yaptım bugün canım çekti
Sevdan yar gayrı canıma yetti
Dediler yarin  dün gurbete gitti
Tez gelesin bak ömür geçti

Aman aman gözleme
Gel de dudu dilli yari özleme
Canımsın kanımsın  sen gözleme

Gözleme yaptım yar senin için
Gel beraber yiyelim başın için
Her şey bi denem senin için
Bu harman bu bağ senin için

Aman aman gözleme
Sen ol da bu yari özleme
Canımsın kanımsın gözleme

25.1.2015 Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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Gözler

Leyla’yı, Mecnuna sevdiren,
Ferhat’a dağları deldiren,
Kâh kara kara gülen,
Kâh, yeşil yeşil süzen,
Engin bir deniz gibi gezilen,
Asma köprülere bedel,
Işıl ışıl bakan gözler.

Bakış bakış, içinizi ısıtan,
Nakış nakış, yüreğinize işlenen.
Çok söze gerek bırakmıyan,
Derin derin sitem gizleyen,
Kimini sevdiren, bal gibi süzülen,
Kimini, hüzne karg eden,
Masum masum bakan gözler.

Uğruna canlar verilen,
Manası bir türlü çözülemeyen,
Mona Lisa dan bir gizem,
Şevki, neşeyi ela ela sergileyen,
Özlem, acı kirpiklerin gölgesinden,
Gönül gözünden bilen,
Şehla şehla bakan gözler.

Anlayana söze yok gerek.
Kanayan gözlere, pare pare yürek.
Korkak, suçlu ve ürkek.
Gördüğüne bakıp ta inanamayan,
Soran, sorgulayan, kınayan.
Sevda sevda gözler.

Rabbine sığınıp, yalvaran,
Miraca varıp, nura karg olan,
Kimsenin görmediğini gören,
Merhameti, şefkatine gezdiren,
Mühür mühür kara gözler.

                                                        29.MAYIS.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Gözlerin

500. şiirim bir dörtlük olsun

Yaşıma denk değildir ağaran saçlarım
Yüreğime ahenk değil çektiğim acılarım
Günlerce hüznüm olur söylediğin sözlerin
Gelirsen güneş olur menevişli gözlerin

                                                             10.8.2011AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Gribi domuz

Herkesi sardı bir korku
 Batı, doğu ortak şoku
 Kim haksız kim haklı
 Dediler bu çok farklı
 Hapşuu, hapşu
 Kimi dedi aşı olmalı
 Kimi dedi korunmalı
 Medyada haber çarşaf
 Dedi kodu,ortalık hoşaf
 Hapşuu, hapşu
 Adı ürkütüyor insani
 Olmuyor insan gani
 Birileri götürüyor malı
 Temizlik, gıda malı
 Hapşuu, hapşu
 Ne olacak bu ülkenin hali
 Söylüyor farklı, başkan, vali
 Ortada kalan vatandaş
 Zaten bir gıdımcık maaş
 Hapşuu, hapşu
 En iyisi ne yapmalı
 Her şeyi temiz tutmalı
 Bol gıda, su almalı
 Dinlenip, hijyen kalmalı
 Hapşuu, hapşu
 Bunuda savarız elbet
 Düşe kalka yürür bu millet
 Gene gelir bir yerden illet
 Neden tedbirsiz devlet
 Hapşuu, hapşu

                                     5.11.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Gurbetin Oğlu

Selam, İtalya.
Selam. Milano, Venedik.
Selam, Roma, L’aguila.
Bir hasret gemisi,
Yanaştı, bu limana.
Güneş, bir başka doğdu.
Gece sıyrıldı, mutlu bir sabaha.
İlk aşkım, sarıldı.
Doya, doya bana.
Uzun, uzun baktı saçlarıma,
Kızıla boyamışsın.
Vatan diye, İstanbul diye,
Sevdam diye,
İnce uzun parmakları ile,
Okşadı, doya doya.
Kokladı, derin derin.
Altı aylık özlemin,
Sis perdelerini araladı.
Gözleri buğulandı.
Sevinçten dedi, gözyaşlarını sildi.
Bak dedi, bak.
Buda, Marco!
Oda arkadaşım.
Gurbet yoldaşım.
Tanıdım dedi, elini uzatıp Marco.
Elimi uzatıp, merhaba deyince ona.
O kadar anlattı ki,
Öyle tasvir etikti, sizi bana.
Resimlerini gördüm.
Sanki aylarca.
Gözleri ışıl, ışıl baktı,
İlk aşkım bana.
Bir sevda şarkısı gibi,
Her şeyi anlattım, ona.
Her sorusunu cevapladım.
Dinledi, masal gibi doya, doya.
Yollara, sokaklara yayıldı neşemiz.
Bir rüya, bir masal.
Dolu, dolu geçti.
Her günümüz, her gecemiz.
Hece hece anlattı, her yeri bana.
Türkçeyi özlemiş,
Çeşmeden, su içercesine,
İçti, kana kana.
Islandı her yanı, değdi cana.
Bitmesin istedi,
Bitmesin zaman.
Romanlar dolusu,
Birikmiş, yalnız adam.
Neron’nun yaktığı Romada.
Gurbetin oğlu olmuş.
İspanyol merdivenlerinde,

https://www.antoloji.com
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Sevda şarkıları dinlemiş, gitarla.
Aşk çeşmesinden, tarih ve  rüya.
Suyun coşkusu ve bitmeyen bir hülya.
Ama o, yinede.
Sımsıkı sarılmış yalnızlığına.
Yıkılmamış, öylece,
Dimdik ayakta kalmış.
Colleson gibi, meydan okumuş,
Soğuk odaların, loşluğuna.
Ve o vakit, ayrılığa vardığında.
Gözyaşları, duman oldu gözlerine.
Veda; hüzün getirdi, yüzüne.
Bir yangın,
Düştü, belliki özüne.
Sarıldı, öptü, canım yine.
Selam söyledi, herkese.
El salladı, sessizce.
Uçak, götürüyor beni,
Özlediğin, sevdiğin o yere.
Ama kalbim kaldı, seninle.
İlk aşkım, canım!
Hoşça kal, hoşça kal sevgimle.
                                                           18. NİSAN.2008- 5.MAYIS 2008 İST

Perihan Pehlivan
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Gü l ş e n

EL çeker TABİP YAREMDEN
       BİR gülse YAR GÖZ BEBEĞİNDEN
       HASRET sızar SEVDA YAREMDEN
       Saçları KIZIL AKŞAM GÜNEŞİ
       Dünyada yoktur BİR EŞİ
       Hurda huşGÖNÜL CENNETİ
       Lebleri DE GÜL AÇAR
       ACI sözün HANÇER BATAR
       GEL dese GÖNÜL AKAR
       CANIMDAN candır AŞK ŞERBETİ

                                                                   8.9.2009 MERSİN

Perihan Pehlivan
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Gülümse

bugün mutluyum seninle,
haydi sende gülümse
bak gülüyorum ben
yine maziden geldin sen
hatıralar birer birer
her gün paha değer
hayalin bile yeter
haydi gülümse

P.Pehlivan 8.5.2012 İST 08:49

Perihan Pehlivan
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Gün batımında

Gün batımında güneş dilim dilim
Aşk, sevda, umut ve hayallere
Aydınlık sabaha yol almakta
Önce siyah tünelden geçecek
Tüm çirkinlikleri silecek
Ay mehtaba çıktı parlıyor
Yakamozlar nasıl da oynaşıyor
Zuladan birkaç şiir çıkardım
Derin bir nefes aldım
İçtim yudum yudum
Sevda kanat çırpıyordu
Yürek okyanus coşuyordu
Ilık ılık rüzgâr esiyordu
Biraz nemli yosun kokuyordu
Ayrılık şiiri müphemli
Tortusu kaldı  çok önemli
Hasretse bir hardı
yüreğim biraz dardı

Ve ben bin kederli

                                                                                      16.11.2011İst

Perihan Pehlivan
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Güney Doğu

Bu kaçıncı şehit,
Bu kaçıncı, toprağa düşen yiğit.
Gidenlerin çoğu, belki döndü.
Ruhları yorgun, ümitleri yitik.
Anaların, yüreğinin yağı eridi.
Sarmasa da ateş topu evlerini.
Yakıldı, yıkıldı harab edildi.
Bir nesil, bir uygarlık devlere feda edildi.
Kimi, PKK dedi.
Kimi, Kürt sorunu.
Birisi yokluk, öteki asilik.
Bir başkası, Güney Doğu.
Yalnızlık, yitmişlik, çilekeşlik.
Yok olunmuşluk, bitmişlik.
Neydi, günahı bu milletin?
Çaresi bulunamadı, şu illetin.
Birileri payelenmekte belli.
Giden canlar gelmez geri.
Geride kalanları, nasıl tamir etmeli.
Duvar örseydik, set olurdu tarihi.
Baraj yapsaydık, Babil’in asma bahçeleri misali.
Çiçek açar, yeşerirdi.
İnsanın, olmalı bir değeri.
Vatanseverlik, acıları çiçeklendirmeli.
Birlik dirlik olmalı, öyle çözümlemeli.
Biz bizi yerken, birileri sevinmemeli.
Afganistan, Irak yitti, bitti.
Filistin, kim vurdulara gitti.
Yeter olsun didişmeler, güya millet adına.
Bir çözüm, bir mimar olun, Allah aşkına!
İsterseniz, Güney Doğu sorunu deyin adına.

(Bir şehit yine, on altı yıl ağabeyide şehit düşmüş aynı yerde.)
                                                                                  16.MAYIS.2008 İSTANBUL
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Güven

Güven
(Çocuklara)

Boran tatlı bir çocuk
Gözler boncuk boncuk
Pek severmiş annesi babası
Hayat bu, yaşam kavgası
Sağlam olsun diye arkası
Çalışırdı anne ve babası
Bakardı ona elbet ninesi
Boranın o bir tanesi
Can verirdi ona ninesi
Bitmezdi sorular cümlesi
Beraber yerler içerler
Televizyon karşısına geçerler
Birlikte oynar gülerler
Bahçeye çıkıp gezerler
Yine bir gün yağdı yağmur
Pencereden bakıyordu mecbur
Bir kuş gördü yerde öylece durur
Heyecanla kalkar cama vurur
O da ne? Hiiiç bakmıyor
Gözün açmıyor kanatta çırpmıyor
Hışşt  pişt ten de korkmuyor
Anneanne! Diye bağırdı
Onu yardıma çağırdı
Sağolsun o da biraz ağırdı
Eeee romatizmaları vardı
Geldi usulca camdan baktı
Manzarayı hemen çaktı
Anne babası onu attı
Boranın kalbi küt küt attı
Neden der gibi kaş çattı
Ne yapsınlar bakamamışlar
Fazlayı kaldırıp atmışlar
Boranın gözleri sanki fırlamış
Niye niye sorular başlamış
Kuzum ya hayat zor
Üç yapar birini dışarı kor
Heyecanla dedi Boran
Yok, mu bir bakan?
Olsa olur mu yerde yatan
 Peki, anneannesi de yok muymuş?
Yokmuş işte yokmuş!

Perihan Pehlivan 10.2.2013 İST
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Güvenemem

Yarim bana mektup yazmış diyemem
Kara gözleri satırlara asmış diyemem
Yürekte sevda arzular çiçek açmış diyemem
İşte bu yüzden güvenemem, güvenemem

İnternetin diğer ucunda
Gezinir iki parmak ucunda
Eli işde gözü oynaşda
İşte bu yüzden güvenemem, güvenemem

Hayalin alıp aleme salar
Uçuk kaçık rüyaya dalar
Facede çifte telli oynar
Bu yüzden güvenemem, güvenemem

Aşkın şahidi değil kağıt ile kalem
Şimdiki aşklar bir alem
Perhanım ben sana ne diyem
Bu yüzden güvenemem,güvenemem

P.Pehlivan 31.5.2012 İST 07:10
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Güvenemem yar

Yarim bana mektup yazmış diyemem
Kara gözleri satırlara asmış diyemem
Yürekte sevda arzular çiçek açmış diyemem
İşte bu yüzden güvenemem, güvenemem

İnternetin diğer ucunda
Gezinir iki parmak ucunda
Eli işde gözü oynaşda
İşte bu yüzden güvenemem, güvenemem

Hayalin alıp aleme salar
Uçuk kaçık rüyaya dalar
Facede çifte telli oynar
Bu yüzden güvenemem, güvenemem

Aşkın şahidi değil kağıt ile kalem
Şimdiki aşklar bir alem
Perhanım ben sana ne diyem
Bu yüzden güvenemem,güvenemem

P.Pehlivan 31.5.2012 İST 07:10
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H a k  ü ç ü n

************** Namaz kıl Hak üçün
************** Oruç tut Hak üçün
Kıblem Kâbe’ye
Rükûum İlahiye
Varırım secdeye
Şeytanım neyliye
Ellerim duada
Niyazım Rabbime
*************** Namaz kıl Hak üçün
*************** Oruç tut Hak üçün
Nefsimi tutamda
Şeytanım yamada
Kalmasın haramda
Amelim harcında
Zekâtım bol eyle
Fitremi vermeye
Haccına gelmeye
Nasibim eyleye
**************** Namaz kıl Hak üçün
**************** Oruç tut Hak üçün
Boynumu bükerim
Karşında çökerim
Affını dilerim
Sendendir merhemim
Huzura varanda
Amelim hesapta
Koymayan azapta
Kullardan olsam da
***************** Kıl namazı Hak üçün
***************** Tut orucu Hak üçün
                                                                                         14.3.2010 İST
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H a v z a  yolları

Taş mektebin taş yolları
Halime’m sar kolları
Yürek oynar can titrer
Emmim görmesin bunları
---Havza yolları dolanır gider
---Yokluğun olur bana keder
Taş mektebin sarı bacası
İlim irfan öğretir her hocası
Öksüz âşık, gözler kömür karası
Zülfünü dökde gel gül goncası
---Havza yolları dolanır gider
--- Sevdan yüreğimde tüter
Hamam önünde tezgâh
Sevene olmaz ki günah
Kirpik oynar kaş seyran gâh
Halime’m sar kolları
Emmim duymasın bunları

                                                            17.1.2010 İST
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H a y a t ı n,  bir p a r ç a s ı y ı z

Bazen o kadar canımız yanar, sıkılır, kendimizi yalnız hissederiz ki; koskoca bir boşlukta
gibiyizdir. Hayat çekilmez olur işte o zaman.
        Oysa yaşam bizim dışımızda hala devam etmektedir. Kimi için henüz bir
başlangıçtır, kimi için bir sondur, bazıları ise bütün bunların dışında vurdumduymaz,
yoluna devam etmektir. Ama hiç kimse diğerinin ne yaşadığını bilmez.
         Ama bazı dostluklar vardır, size elini uzatır. Bir doğa parçası, bir şarkı, bir anı ya
da gerçek bir dost. Sizi çekip çıkarır, olduğunuz yerden. Aslında yaptığı sizin ruhunuza
ışık tutmaktır. Gerisi size kalmıştır. Ya tamamen sıyrılırsınız, ya da arada bir dönersiniz.
Aynı şarkıyı dinler gibi.
          Bir hikâyedir, okyanusta iki dalga karşılaşır, biri yorgun ve isteksiz
ilerlemektedir, diğeri büyük bir iştahla yol almaktadır kıyıya varmak için. Mutsuzluğun
ağırlığından nerdeyse kımıldamayan arkadaşına rastlayınca sorar, hayırdır bu ne
yavaşlık böyle? Diğeri der, aman acelem yok. Bak gidenlere, kıyıya çarpıp, çarpıp
param parça oluyorlar. Diğeri der, iyi ya işte ait oldukları yere dönüyorlar. Biz
okyanusun bir parçası değil miyiz? Hadi biraz gayret, geç kalmayalım.
           Bizde hayatın bir parçası değil miyiz? Ondan nasıl koparız? Nasıl onu
yaşamadan, acısını, tadını almadan  mutlu oluruz.

                                                                     7.12 2009 İST
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H e r k e s  ş a i r  o l a m a z

Ayrılık dalına konmayınca
Gurbete naçar varmayınca
Çaresizliğin bedeni sarmayınca
Ağına takılıp, garip kalmayınca
Hasretini çekip sılanın sessizce
Gün batımında tortusu kalıp
Yüreğine sızı düşmeyince
Bilemezsin sılanın kıymetini
Duyamazsın hasletini, özlemini
Şair olup dökülmezsin dizelere
İnceden, inceden yanmaz özün.
Ah bizim oralar! Diye başlamaz sözün
Havasını, suyunu, dalını, toprağını
Düşlemezsin, yürekte, yanmaz közün
Burnun direği sızlamaz,  ağlamaz gönlün
Kirpiklerin ıslanmaz, uykuların kaçmaz
Düğüm, düğüm olmaz boğazın
Kaleme sarılıp sitemin, nazın
Saza, söze kelam olmaz
Ozana, şaire cevher salmaz.
Ne zaman yanar sıla hasreti
Yunus olur gönüllere akarsın
Karacaoğlan gibi Çukurova gezersin
Dertli olup beyit dizersin
Köroğlu gibin Bolu Dağına nam salarsın
Ran olur köyünün yağmurların dilersin
Namık Kemal gibi zindan gezersin
Akif gibi marşlar düzersin
Yasaklı ozan olur İstanbul özlersin
Bir sevdadır bindiğin gemi
Çalar durur sazının her bir teli
Öldüğünde vasiyetindir memleketin
Ya servi dibi, ya düzlük bir yeri
Yüzün dönük olsun sılaya istersin
Yoksa gözün açık ebede gidersin
Adın dillerde şan olur
Şiirlerin yüzyıllara mal olur.
Şair dediğin bir yanı gam olur
Sılaya, sevgiliye, baba ocağına
Hasrettir hep adaletin bucağına
Nehir olur taşar, denizlere koşar
Sığmaz hiç biryere, toprağa sığdığı kadar.

                                                                                                  15.7.2009 AKBÜK
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H oş geldin y e n i y ı l

Ben çevirmedim düştü yapraklar
       Acı, keder, sevinç sinem saklar
       Mutluluk arıyor bak sokaklar
       Günler, haftalar ve aylar
       Yaz, kış derken tez geçti bahar
       Hazan vaktidir bitti eski yıl
       Ne sıcak, ne güzel hoş geldin yeni yıl
       Kader talih gülsün insanlara
       Ümitlerim vardır sıra, sıra
       Dileklerim ah bir tutarsa
       Barış, sağlık en ön sıra
       Varlık, mutluluk ardı sıra
       Akar gider bu masura
       Çiçek, çiçek açtı yüzler bil
       Ne sıcak, ne güzel hoş geldin yeni yıl
       Bir yaş daha yaşlandım
       Kurudu göz pınarlarım
       Ellerim duada duy yaradanım!
       Dört yanı cennet bu vatanım
       Hiçbir yanı sızlamasın
       Analar oğul, oğul diye ağlamasın
       Bolluk, bereket ver huzurlu kıl
       Ne sıcak, ne güzel hoş geldin yeni yıl

                                                                    28.12.2009 İST
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H u z u r

Mavi göğün köpükleri
İçimde sevda bölükleri
Tadın almış dilim
Yaramış hücreme yediklerim
Harsız tenim rahat beynim
Huzur bu huzur!
Uzanıp ta yatarım rahat
Uyurum başım koyup pat
Çoluk çocuk mutlu
Yarınlar hep umutlu
Huzur bu huzur!
Sinirlerim relaks
Düşlerimde hoş bir raks
Üretiyorum saz ile söz
Mutlu bakan bir çift göz
Huzur bu huzur!
Dil sevdalı hoşnutluğa
Ellerim uzanır dostluğa
Hasretim çocukluğa
Gençlik gönül dağıma
Huzur bu huzur!
Hayata gülümseyen dudaklar
Çağıldayan ruhum pınar
Kaybolur hep uzaklar
Şükür sofrasında kulaklar
Huzur bu huzur!

                                               27.1.2010İST
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Hacı AHMET Mahallesinden misin?

Kapı açılır, iri kıyım gençten bir hasta içeri girer. Adeta nefes almıyor tıslamaktadır.
Renk kırmızı, alnında ter boncuk, boncuk. Prof süzer şöyle bir hastayı ve otur der.
--- Şikâyetin nedir?
---  Efendim sırtım ağrıyor, uyuyamıyorum, nefesim daralıyor. Ve uzar gider hikâye.
--- Hımm der, tansiyonunu bir ölçsünler.
Hemşire derhal gerekeni yapar. Sonra döner,
---- 24 der
---- Bu ne? Sen nasıl dolaşıyorsun ortalıkta? düşüp öleceksin bir yerde!
---- Neden efendim?
---- Çok yüksek, çook
---- Yok, efendim ne yükseği? Normal.
---- Yüksek evladım, nesi normal?
---- Normal efendim, normal.
Kaşları çatılır prof un ve sert bir çıkışla benden iyi mi bileceksin? der. Hasta gülerek
---- O benim normal tansiyonum. 26 filan olsa belki. Gözlüklerinin üstünde bakarak
söylenir Prof
---- Hepte beni mi buluyorlar?
---- Evladım sen nerede oturuyorsun?
---- Hacı Ahmet Mahallesinde, Reçete yazar verir ve ekler.
---- Tansiyon mutlak düşmeli, felç olursun felç. Hasta çıkar. Sonra iki hasta daha girer,
çıkar. Kapı çalar, asistan bir hasta ve bir yığın evrakla gelir. Sekseninde bir amca girer
arkadan. Prof dikkatle bakar her ikisinde sonra, kâğıtları inceler ve birden bağırır.
--- Olamaz, saçmalık!
--- Hayır, efendim doğru, der asistan. Daha da hiddetlenir.
--- Yeniden yapsınlar. Asistan kararlıdır. Bütün karalığı ile söyler.
--- Her şeyi tam yaptık en az üç kere. Bu adamın karaciğeri yok!
--- Olamaz! Nasıl yaşar?
--- Yaşamış efendim. Hem de bu güne kadar hiç doktora gitmemiş. Geliş sebebi de
kalbi zaten. Tesadüf filimde görüldü, bizde çok şaşırdık.
--- Sen nerde oturuyorsun?
--- Hacı Ahmet Mahallesinde.
--- Çıııııııııııııık! Ben oradan gelen hiçbir hastaya bakmıyorum artık. Çıldırttınız beni be!

24.9.2009 İST
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Hacı Leylek

Erken oldu dönüşün
Baharıma muştusun
Öyle mağrur duruşun
Hacı leylek hoş geldin

Süzülürsün havada
Salınırsın tarlada
Dişi leylek yuvada
Hacı leylek hoş geldin

Börtü böcek uyanmış
Ağaçlarda taç takmış
Soğuk bu yıl hep şaşmış
Hacı leylek hoş geldin

Tez eyledin yuvanı
Konakladın kervanı
Görenlerde seyranı
Hacı leylek hoş geldin

4.3.2014 AtaşehirİST
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Hadi bay bay

Aşığım dedim sana inanmadın mı?
Kara gözler yaşlanmadı mı?
Beni senden alırlar dedim anlamadın mı?
Bak! işte gidiyorum hadi sana bay, bay

                                                                                   25.112010.İST
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Hadi git

Bilirsin ağlamayı hiç sevmem ben
Hadi aç kapıyı git,git hemen
Korkma! hiç birşey demem
Gözlerimde onca nem
Duygularımadır hep çisem
Kaderim desem
Yoluna ben çıktım, üzülme sen
Yanlızğıma sarılırım sessizce ben
Doluyum ta geceden
Akacağım ardın sıra dere olup ben
Yinede aldırma sen
Her ayrılık acıtır biraz
Benim ki de iş mi?
Güneş istiyorum varken ayaz

Perihan Pehlivan 2.5.2012 İST 08:34
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Hadi yine gel

Aşk sancısı,
Küt küt vuruyor yüreğime.
Yarem, öyle derin ki;
Biliyorum,
Hekimde bile yok,  çare.
Zamanı değil diye,
Düşünme.
Hadi gel, gel yine.

Unuturum sanmıştım,
Bu sefer,  nafile.
Günden güne artıyor.
Tüm çareler beyhude.
Zamanı değildir diye,
Düşünme,
Hadi gel,  gel yine.

.                                                                          24. ŞUBAT.2008 İST
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Halenur Kor

• Halenur Kor
(Sevgilerimle hemşerim, dostum)

Hayatı yaşar sade

Asude zarif belde

Lale, gül, sümbül yek de

Elbet orkide kalpte

Nehirdir sevgi akar

Uysaldır dostça bakar

Rabbinden onca korkar

Kalbi sevecen derya

Orada eş dost arya

Ruhu güzel hoş hülya

                                                                         Perihan Pehlivan 6.1.2012 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Halime kaptan

Çocuktu daha gelin ettiler
Kadın olmayı emrettiler
Anneliği öğrettiler
Ninni söylettiler
herbir işi bellettiler
Halime kaptan

Elleri kınalı odun kesti
İnek sağdı, ırgatlık etti
Yoksulluk sanki ateşti
Çocuk yaşta eşi asker etti
Geçim dalına düştü
Halime kaptan

Çaresizlik dalgalar gibi vurdu
Bir takaya kaptan oldu
Savaş yılları, hain boldu
Erkek gibi mavzer kuşandı
Rüzgârla Karadeniz’e dayandı
Halime kaptan

Her Türk kadını gibi anaydı
Erkeğin yokluğunda babaydı
Namus ar, ırgat kar onaydı
Olmazı yaptı töreyi yıktı
O bir takaya kaptandı
Halime kaptan

Bu ülke neler gördü neler
Ne Ayşeler, Nene hatunlar, Halimeler
Evde hanım cephede birer nefer
Böyle kazanıldı işte büyük zafer
Bu analardan doğar Mustafa Kemaller
Halime kaptan!

                                           18.7.2011Akbük
Not: Rıfat Ilgaz’ın Halime kaptan adlı hikaye kitabının ardından düşündüklerim.
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Hanımlar  beyler

Âdemden gelenler
Sevgiyi bilenler
Aş ekmek derenler
Mangal yürekli erler

Evlerin erleri
Dolmaz ki yerleri
Kazancı terleri
İrs süren has beyler

Sanki de çocuklar
Bazen de uçuklar
Sözleri açıklar
Gönülde kahramanlar

Örnektir,  can oğla
Destektir, çoğula
Sevinir kumula
Bereket toplayanlar

Acıya sabırlar
Gıybete susarlar
Kinlere kusarlar
Gözü pek merttir onlar

Engeli aşarlar
Dostluğa koşarlar
Canana uçarlar
Eş sever hak sayarlar

Vatanı severler
Kışlaya neferler
Namusa seferler
Cenk eden cengâverler

İnanan müminler
Resule ümmetler
Nebiye bülbüller
Aşkta hep mecnundurlar

Ozanım beyleri
Mutludur evleri
Yermeyin halleri
Babadır yerleri

                                                                 3.1.2011 İST
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Hasba

Endamı yalpalıyor
Etekleri bindallı
bacaklar çırpı
Saçlar pırasa
Kaş göz rastık olmasa
Anası saraydan sankim lafazan
Babası otuz iki cariyeli sultan
Bir de konuşmasa
Cümleler borazan
Yürüyor öyle can bazan
Boş ver oğul o yoz basma
Ne sanır kendini hasba

7.7.2015 İST
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Hastane

Bir can çırpınır kafeste
  Derde dermandır hastane
  Çocuk, genç, yaşlı gelmekte.
  Kadın, erkek hep sevkte
  Herkesin derdi, kendine.
  Kul umut ile yaşarken,
  Merhem çalar yekten
  Hiç boş durur mu hastane.
  Doktor yazar bir vizite,
  Tahlil, röntgen ve reçete.
  Git, gel bulasan bir çare.
  Sana muhtacız hastane

     (5+3)                                                           15.6.2009 İST/Kasımpaşa
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Hatırlamasan da olur

Zararı yok hatırlamasan da olur
Kulun hakkı kulu bulur
Yürek sevdadan yanar kül olur
Zararı yok hatırlamasan da olur

Bülbül gülün aşkından kan revan olur
Sevgisiz gül sararır solar gazel olur
Sevdadan bir yürek hayat bulur
Zararı yok hatırlamasan da olur

Unut gitsin falan filan olur
Sevdamız yalan yılan olur
Vefalı yardan gülistan olur
Zararı yok hatırlamasan da olur

                                                       14.10.2011İST
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Hayat böyle bir şey

herkesin bir hikayesi vardır
herkes biraz sitemkardır
herkes de biraz kader mahkumu
herkes biraz aşk mahtumu
böyle geçer hayat böyle geçer
her aşık biraz acı su içer
herkesin vardır unutulmaz anıları
herkesin yüreğinde gizli yanları
herkes biraz gamlıdır
herkes biraz aşk canlıdır
böyle geçer hayat böyle geçer
herkesin akmıştır gözyaşı
herkesin dumanlanmıştır başı
herkes düşmüştür dara
herkes rasgemiştir ayrılıklara
böyle geçer hayat böyle geçer
herkesin umutları taze tomurcuk
herkesin bir yanı değil mi çocuk
herkes sever elbette umutla
herkesin vuslatı olmuyor yumuşla
böyle geçer hayat böyle geçer

P.Pehlivan 15.5.2012 İST 08:41
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Hayata dair her bir şeyi öğreneceksin(kadınlara)

Dokuz ay bekleyeceksin suskun denizde
Bir umut yaşayacak öylece sessiz içinde
Hissedeceksin annenin hislerini
Vereceksin zaman, zaman tepkilerini
Ve ağlayarak geleceksin dünyaya
İneceksin pembeli bir rüyaya
Annen pek çok sevinecek
Belki baban erkek değil diye üzülecek
Kız erkek ayrımını öğreneceksin
İyi bir çevredeysen mutlu büyüyeceksin
Aksi takdirde çile yumağına düşeceksin
Ağlayacaksın acıktığın için
Sevimli olmayı öğreneceksin
Aşı olacaksın sağlık için
Anneni örnek alacaksın
Babanı hep sayacaksın
Düşecek kalkacaksın
Tay, tay duracaksın
Emekleyecek sürüneceksin
Yürümeyi öğreneceksin
Sokakta koşacaksın
Düşüp dizlerini kanatacaksın
Okul gidip okumayı, yazmayı öğreneceksin
Öğretmenini çok seveceksin
Süslenmeye özeneceksin
Çeşit, çeşit elbiselerin olacak
Ergenliğe gireceksin
Kapris yapmayı öğreneceksin
Aileden yasaklar dinleyeceksin
Çevreden baskılar hissedeceksin
Sevileceksin, seveceksin
Hep kadınlar dair acı hikâyeler
Akıl almaz olaylar dinleyeceksin
Bazen çok korkacaksın
Annene sırdaş olacaksın
Bazen deli nehirler gibi akacaksın
Aşkına sahip çıkacaksın
Mutsuz olmayı öğreneceksin
Sabırlı olmayı öğreneceksin
Ve bir gün evleneceksin
Gelin olacaksın
Telli duvak takacaksın
İsteyerek ya da istemeyerek
Kınalar yakacaklar eline, şarkı söyleyerek
Yine de evim diyeceksin
Kaderini hep seveceksin
Annenin yolundan gideceksin
Hamileliği çekeceksin
Loğusa şerbeti içeceksin
Çocuğun olacak anneliği öğreneceksin
Uykusuz kalmayı, ninni söylemeyi bileceksin
Mutluluk oyunu oynamayı öğreneceksin
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Baba ile çocuğun arasında tampon olmayı
Gecelere sessiz ağlamayı
Umutla beklemeyi öğreneceksin
Oğlun, kızın büyüyecek
Dertlerin dağ gibi yürüyecek
Aynaya bakıp yaşlandığını göreceksin
Kendin için değil çocukların için
Yaşamayı öğreneceksin
Hastalık gelip oturacak dalına
Romatizma kadim dostun yanına
Dişler biraz erken gidecek
Yanaklar aşağı düşecek
Acıları çizgi atacak yüzüne
Bulut oturacak gözüne
Gençliğini özleyeceksin
Nafile dönemeyeceksin
Oğlun kızın evlenecek
Düğün dernek yapmayı öğreneceksin
Torunun olacak çok ama çok seveceksin
Nine sözüne talim edeceksin
Dualar hep dilinde olacak
Yılları kaçırmış olacak
Hastaneleri sık ziyaret edeceksin
Çabuk yorulup, çabuk sinirleneceksin
Ve dünya boşmuş öğreneceksin
Ve ölümü hissedeceksin
Ve bir gün
O zamana gerçek dünyayı
Öğreneceksin….

                                          1.4.2011İST
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayata dair her şeyi öğreneceksin(erkeklere)

Önce ana karnında dokuz ay beklemeyi
Bura niye karanlık diye tekmelemeyi
Bebek olarak doğmayı
Hemşireden ilk şaplak yemeyi
Canlıyım diye anonsluk ağlamayı
Anne kokusunu ve sevgisini
Baba varlığını ve sevgisini
Kundakta kalmayı
Aç kalmamak için meme emmeyi
Dediğin yaptırabilmek için, ağlamayı
Hasta olmamak için aşı olmayı
Kendini sevdirebilmek için gülmeyi
Dişerin ne zor çıktığını, ateşlenmeyi
Sonra çocuk olabilmek için yürümeyi
Konuşmayı, düşmeyi, kalkmayı
Yemek yemeyi, su içmeyi
Sonra okula varacak, abcdef.... yi
İlk kavgayı, dayak yemeyi
Arkadaş olmayı, paylaşmayı
Ödev yapmayı, uslu durmayı
Üstünü başını temiz tutmayı
Sünnet olunca erkek olmayı
Sonra ergenliği
Ne mert bir zaman dilimi olduğunu
İsyanı, evden ilk kaçışı
İlk sevdalanılışı
Dünyanın merkezi olduğunu sanmayı
Sivilcelerle baş etmeyi
Kepek sorunu ile cebelleşmeyi
Aşk mektupları yazmayı
Reddedilmenin acısını
Ve sonra
Gençliği öğreneceksin
Öğreneceksin,
Kavga, gürültü, yürüyüş
Protesto ne demek
Polisten dayak yemek
Bugün git yarın gelin  ne anlama geldiğni öğrenmek
Sonra askere gidecen
Sülüs, şafak, teskere
İtaati, disiplini
Selam vermeyi, tüfek tutmayı
Üst tertibe hizmet etmeyi
Vatan sevmeyi, düşmanı görmeyi
Asker arkadaşının değerini
Sılayı özlemeyi öğrencen
İş kurmayı, adam gibi davranmayı
Dur daha, kız tavlamayı
Güzel laflar etmeyi
Evlenmeyi, kaynanayı
Kayın babaya saygıyı
Koca olmayı öğrencen
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Baba olmayı öğrencen
Evlat sevgisini
Geçim derdi neymiş onu
Konu komşuluğu
Alın terini yemeyi
Bütçeyi denk getirmeyi
Anan-baban ölecek
Fani dünyanın hiçliğini
Üçkâğıdı,
Oyuna gelmeyi
Gerçek dostluğu
Varlığı, yokluğu
Sabrı, tövbeyi
İhtiyarlığı öğrencen
İhtiyarlığı
Gözlük takmayı
Uzak yakın bakmayı
Uykusuz kalmayı
Kırmızı, sarı, yeşil hapları
Ne zaman kaç tane almayı
Takma dişe bakmayı
Baston kullanmayı
Kamburluğun ne olduğunu
Ölümü beklemeyi öğrenecen
Hayata dair her bir şeyi
Ama öğrenmen bitmeyecek
Ölümden sonra neler öğrenilecek
Onu da sonra…..

                                                            24.3.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Haydi güle güle

Dost iseniz, gerçekten biz ile,
Veririz el ele, sevgiyle.
Yaşarsınz, bizim ile güle güle.
Sırtımız, sırtınız gam etme gene.
Gelmez asla, bilki yere.
Düşmanlığınız depreşiyor yine.
Dost bellemişiz. insan diye
Yüzünüz kızarmadan gene.
O zaman, haydi güle güle.

Yar dediğin sarmalı,
Acılarım, acıların olmalı,
Mert olan, sağlam olan,
Kale gibi sözünde durmalı.
Başın alıp çıkacaksanız,
Hiç utanmadan hesap soracaksan,
Her fitne fesat ile, bir olacaksan,
Bal yiyip, zehir kusacaksan.
Haydi size güle güle.

Toprak silkinir, kalkar yerinden.
Anam, bacım, şehidim fırlar yerinden.
Acılarım, sızlar derinden, derinden.
Bir feryad yükselir ERZURUM elinden,
Karı karış toprağın her yerinden.
İhanet seneryoları tarihin her devrinden.
Yediğin ekmeğin, içtiğin suyun demi,
Eğer sevmiyorsan, beni ve ülkemi.
Haydi sana güle güle.

Arayana dost çok bulunur.
Zehir tohumu atandan hesap sorulur.
Belli ki başka yerde sence mutlu olunur.
Aferim diyenler, karnın mutlak doyurur.
Yemek yediği, çanağa pisleyene,
Zevku sefa ile gezende, ahkâm kesene.
Bu vatana göze dikene, pirim verene
Sırtımdan hançer vurup, yücelene.
Öyleyse size güle güle.

Uzağa gitmeye ne gerek.
Kıbrıs, Bosna, Kerkük dayanmaz yürek.
Otuz yıldır içimizde yaşar engerek.
Var mı bir özür dileyecek,
İşte bunlar çok taze gerçek.
İkide bir karnım ağrıyor diyerek.
Ortaya çıkıp durma ödlek.
Eğer istemiyorsan bu ülkeyi sevmek.
Haydi sana güle güle.

                                                   20.ARALIK.2008 İST
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Hayırlı yıllar

2015 giderken acı hikayeler bıraktı ülkemin insanlarına ve 2016 gelmeden kar geldi.
çilelere belendi, zengin fakir herkes. Kimi fakir kömür derdinde kimi evsiz yaşam
mücadelesinde kimi yolcu trafikte arabası olan olmayan herkesi trafik çilesinden payını
aldı. 2015 yılı top, tüfek işgal kan kin diktatörlerin çarpışması ile mülteci yılı oldu.
Çocuklar öksüz kaldı, kadınlar dul. Açlık sefalet diz boyu. Silah tüccarları bu yılda çok
zengin oldu. Sadist yöneticiler tatmin oldu. Umutlar, top tüfekle vuruldu. Yarınlar
çalındı geçmiş tahrip edildi, iktidarı ele geçiren her grup ülkelerinde kral kesildi. Abiler
kızdı, kardeşler kuyruğa bastı. Terör terör doldu taştı. Asya yanıyor, Avrupa kanıyor
ama dünya dönüyor. hava kirliliği, bozuk gıda, yanlış teşhis, çok ilaç radyasyon gariban
milletleri telef etmeye yetti. Bakalım 2016 bunlara ne çareler getirir. Umut cebimizde.
Sabır yüreğimizde

31 ARALIK 2015 İST

Perihan Pehlivan
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Hediye

Hediye

Suskunluğum sana hediye
Belki bir gün anlarsın diye
Bak gönlüm sensiz virane
Küllerimden doğarsam yine
Işıldayan elmas gibi geleceğim
Yeniden yeniden seni seveceğim

24.7.2012 İST

Perihan Pehlivan
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Helal olmasın

Soldurdunuz omuzlarda yıldızları
                     Kanattınız koltuklarda vicdanları
                     Her gün arzı endam etmekten ekranları
                     Peynir gemisi ile seferlerde akşamları
                     Sanmayın hep mazlumların ahı
                     Yazılır kumada silinir gider
                     Bu devranda böyle sürer
                     Yiyin birbirinizi efendiler.
                     Helal olsun!
                     Hepsi debdebe peşinde.
                     Garip halkım geçim derdinde
                     Boğulur dert denizinde
                     Hüsnü niyeti ederler duçar
                     Bilmezler ki rabbim en iyisini yapar.
                     Rüzgâra söylemez derdini ahu zar,
                     Bir gün gelir elbet ahlar çıkar.
                     Yiyin birbirinizi efendiler
                     Helal olsun!
                                                           20.6.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Hepimiz yolcuyuz

Duvar dibi sohbetlerimiz kalmadı serde
Çömelip oturacak sağlam dizlerimiz de
Yangınlar var her birimizin yüreğinde
Zihinler karışık bulanık gözlerimizde
Dostluklar ısmarlama paketlerde
Bakışlar paranın kirpiklerinde
Çaylar içmiyoruz bağdaş kurup sedirlerde
Dostlukla ısınmış odalar yok evlerde
Herkes çile örüyor kendince
Her sevda garip bir serçe
Dili ucuyla ortağız sevinçlere
Kavuran acılar her gün ekranlarda
Kalabalık bağırmakta meydanlarda
Unutmak sa sadece beş dakika
Siyah gözlükler pek fiyaka
Savuşturulur gerçekler bir iki lafla
Latifeler var devasa gafla
Menfaatler aynı safta
Dürüstlük kalmamış rafta
Özler kokuşmuş parfümler paha
İnsani boyutlar ezilmiş saha

Gerçeği arayan yok ki
Bilinmez kim aç kim tok ki
Riyakarlık olmuş kimya
Laf cambazlığı simya
Şatafat göz kamaştıran ziya
Dipsiz hülyalar ucuz rüya
Her şey suni her şey ruhsuz
Bir hırcın bir huysuz
Yakıp yıkıyoruz şeytan dostuyuz
Oysa hepimiz bir gün yolcuyuz

Perihan Pehlivan
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Her yol Roma'ya

Her yol Roma’ya

Her yol Roma’ya çıkarmış
Sen de mi Brutus varmış
Po nehri sakin akarmış
Herkes kraldan korkarmış

Her yol Ankara’ya çıkıyor
Yine mi zam ya yakıyor
Kızılay’dan umut akıyor
Herkes konuşmaya korkuyor

Aman ne değişti yani
Kırk yılık kani olur mu yani
Teşrinievvel teşrinisani
Eski tas eski hamam yani

                                                       9.4.2012 İst

Perihan Pehlivan
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Herşey bizim için

Ölüm bizim için
Kalım bizim için
Zulum bizim için
Biz yaşamaya mecburuz

Acı bizim için
Hasret bizim için
Vuslat bizim için
Biz sabretmeye mecburuz

Sevinç bizim için
Hüzün bizim için
Tövbe bizim için
Biz arınmaya mecburuz

Ödül bizim için
Ömür bizim için
Övgü bizim için
Biz çabalamaya mecburuz

Dua bizim için
Günah bizim için
Sevap bizim için
Biz hayata tutunmaya mecburuz

Düşmek bizim için
Yara bizim için
Umut bizim için
Biz yeniden başlamaya mecburuz

10.10.2014 Ataşehir/İST

Perihan Pehlivan
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Hey çocuk nereye? (Oğluma itafen)

Gözlerinde, ışıltıların en güzeli.
Elinde, çantası ve su matarası.
Çiçek açıyor, sarı sonbahara.
Annesinin, güzeli.
Gözler, kömür karası,
Yanaklar, gamze gamze.
Bir heyecan, bir heyecan.
Yerinde duramıyor.
Kıpır, kıpır.
Siyah ayakkabılar, gıcır gıcır.
Hey çocuk nereye?
—Okula
Duraksadı, bir anda.
Yüreği, kuş gibi çırpınıyordu.
Sanki, kapana yakalanmıştı.
Bakışları,  biraz sertçe.
Ne durdurdun beni? Dercesine.
Mavi önlüğü,
Beyaz yakalığı içinde.
Koşarcasına uzaklaştı.
Annesinin bebeği, büyümüşte.
Hey! Çocuk nereye?
—Okula…
                               15.EYLÜL.1992 KIRKLARELİ
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hey gidi Osman emmi

Çökmüş beden zamana yenik
topsesleri vurgunu kulak delik
Ruhu içe çoktan dönük
Zihin yorgun, boyun bükük
Bakışları fersiz sönük
Bir zaman çakı gibi askerdi
İnönü’de güçlü neferdi
Hey gidi Osman emmi

Bir eşeği var naçar
Çerçidir sepetin açar
Köy, köy gezer boncuk satar
Gün batımı yorgundur yatar
Hatun genç çocuklar küçük
Geçim zor yama büyük
Sen miydin koşan cephede
Şimdi güneş dikili tepede
Hey gidi Osman emmi

Hak ettiğin hak hani nerde?
Kim beledi seni bu derde
Kaderinle debelenmekte
Daha çok borcun var bu memlekete
Çile çekmekse kaderinde
Yinede şükür dersin her seferinde
Hey gidi Osman emmi

Kasketin solmuş başında
Çabalarsın altmış yaşında
Uzanmamış iyilik eli
Yokluk bükmüş beli
İstiklalin adsız neferi
Layık görmüşler sana kederi
Hey gidi Osman emmi

                                                      3.5.2011 İST
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Heybem!

Yürüyorum, ağır aksak.
Ağırlaşmış, dil, damak.
Dertlerimden olsa, saçlarım ak
Heybem omzumda, ağırlaşarak.
Her çağımdan, köklü renkler.
Önde iyiliklerim, nurlu rehber.
Arkamda kötülüklerim, sırtıma semer.
Yol uzun, yol çetin.
Nizam terazisi, beni bekler.
Ön cebi silmelesem,
Arkayı bari, dengelesem.
Bu omuz bu heybeyi nasıl çeker.
Ömür dediğin, gelir geçer.
Gailem derin, elim naçar.
Heybemdekiler olur mu ki, geçer.

                                                                   18 EYLÜL 2008 İST

Perihan Pehlivan
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Heykeltraş

Ne güzel işlemişsin aşkı
Yüreğime ince ince
Ürpertiyor dokunan her hece
Gülüşün bile nakış nakış

Zaman yüklemişsin bir eda
Zarefet döküyor veda
Kulaklarımda hoş bir seda
Hoşça kal deyişin sedef kakma

Özletmelerin siyah tülden oya
Vefa dökmüşsün yüreğime tunçtan
Fiyortlar çizmişsin sevda denen koydan
Ayrılık bu kadar mı güzel işlenir

İncitmeden bu teni perdahlayıp
Gün batımı gibi dağların ardına saklayıp
Göz yaşımı elmas gibi traşlayıp
Gitmek ustaca uzaklara

20.12016 İST

Perihan Pehlivan
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Hoş geldin Bebek!

Nurdan damlayan,
Şebnem gibi, o an.
Sıfır günah, sıfır zaman.
Dünyamıza hoş geldin bebek!
Sevinçten mi ağladın,
Gözlerinde, anlatılmaz heyecan.
Şefkatin kollarında uyuyan,
Kokusuna doysun, ciğerlerin.
Sana kanla bağlanan, annenin.
Dünyaya, kurulu zaman.
Anne sütü, ilk maman.
Dünyamıza hoş geldin bebek!
Ninniler söylenecek sana.
Akıl almaz bir ilgi, alaka.
Büyüyeceksin, minik adımlarla.
Bakışlarında oluşacak, mana.
Sende alışacaksın, bu dünyaya.
Kafan karışacak zamanla.
Olgunlaşacaksın, sen inadına.
Kolay gelsin, taze fidanıma.
Dünyamıza hoş geldin bebek!
                                                          12.EYLÜL.2008.İST

Perihan Pehlivan
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Hoş geldin ramadan

Ramadan

Hak yaradan
Yarın Ramadan
Yufka dizerdi anam
Temizlik yapılırdı çoktan
Hazırlanırdı ruhlar yavaştan
Bedenler arınırdı günahtan
Eskiden bir başkaydı ramadan
On bir ayın sultanı hediye haktan
Bereketi mağfireti çoktur
Sabrı bol öfkeye yer yoktur
Kulun kendi için oruç
Özre sevaptır oruç
Sağlığa ayardır oruç
Ele ayağa yüreğe düzendir oruç
Hoş geldin ey şehri Ramadan
Kabul buyursun niyetimizi yaradan

P.PEHLİVAN 17/6/2015 İST
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Hoşcakal sevgili

Hep dengeliydi aşka dair adımlarım
Onulmaz oldu yine de aşk yaralarım
Sağanak yağmurlarda ıslandım
Karanlık gecelerde yalnız kaldım
Sisli günlerde çaresizce yürüdüm
Çok sevdim ama ihaneti de gördüm
Çekip giderim bu viran aşk şehrinden
Sevdamı dağlara, taşlara söylerim
Kuşlara, derelere ısmarlar dönerim
Dağlar coşar çiçekler açar
Kuşlar uçar neşe saçar
Dereler yüreğim gibi çağıldar
senin nasıl olsa oyuncakların var
Ben bu hayatı hüsran olayım diye
Adımlamadım haybeye
Elbette bir kalbim var
Layık olanı anlayacak kadar
Tutunurum uzanırsa bir dal
Hoşça kal sevgili hoşça kal

                                                          12.92011İST
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Hz M e r y e m!

Kullar içinde bir kul
                      Ne gelindi, nede dul
                      Rabbine sığındı o
                      Seçilmiş kadındı o
                      Değmedi ona iblis
                      Nurlar içinde bir mis
                      Çileleri ibadet
                      Dar kullara, o medet
                      Verildi büyük sadet
                      Hem yetim, hem azize
                      Ana oldu o Mesih’e
                      Yalnızlığında rabbi
                      Şefkatle esirgedi
                      Susadı su eyledi
                      Acıktı taam verdi
                      Tuttu susma orucu
                      Allah’aydı tüm borcu
                      Mucizelere garktı
                      Berrak, duru, paktı
                      Kucağındaydı Hz İsa
                      Kudüs’e vardığında
                      Karanlıklar oldu ak
                      O mahsundu ve korkak
                      Rabbi, o konuşacak
                      Oldu azanlar helak
                      Ya Meryem kutlu kadın
                      Temiz ruhlu o adın
                      Cennettir hak mekânın
                      Hep kadınlar hayranın.

                                                                        29.9 2009 MERSİN
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Hz. Mevlana!

Sana vardım, bir Temmuz sıcağında,
Altı yıl önce gelecektim olmadı.
Sen mi dilemedin, Allah mı kısmet etmedi?
Bilemedim.
Göz yaşlarıma boğuldum.
Sanki bütün dünya
Akıp, gelmişti Konya ya.
Sen, Hazreti Mevlana.
Gül bahçeleri içinde.

Gel demiştin, gel
Her ne olursan yine gel.

Ankara da Hacı bayram Veli,
Batmanda Abdülkadir Geylani.
Darende de Şeh Hamit Veli,
Merzifon da Pir-i Baba.
Sen,  güneşten bir parça.
Işığına geldim, Hz. Mevlana.
Gül bahçeleri içinde.

Aşk ile döner semazen.
Affetmenin doruğunda, sen.
Gelmiştin,  Belh’den.
İlim beşiğine Şemsime geldim.
Sabrının feyzinden almaya geldim Hz. Mevlana.
Gül bahçeleri içinde.

Yedi iklim, dört bucak.
Tüm dünyaya açmışsın kucak.
Allah aşkı ile mest olacak,
Kullar hatırına, hoş görüne geldim, Hz. Mevlana.
Gül bahçeleri içinde.

Mevla’yı ararım döne döne,
Aşk ateşi ile yana söne,
Gözyaşlarım döktüm çöle.
Bir muhabbetin kucağına,
Peygamber sevdalısı, bir kulun;
Mağfiret ocağına geldim. Hz. Mevlana.
Gül bahçeleri içinde.
                                                                                     26.ŞUBAT. 2008
                                                                                      İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Iğdır

Görkemli Ağrı dağının eteği
Doğunun güzel çiçeği
Bağı bahçesi ne hoş
Dostluk güzel sohbet hoş

Elması var ala benzer
Çarşı pazar güzeller gezer
Azeri, Kürt, Türk ne güzel
Patlıcan reçeli ona özel

Üç ülkeye dost sınır
Kardeşlık sevgi ile barınır
Adana gibi sıcak bereket dolu
Doğunun küçük İstanbulu

Hanım geldim gezdim gördüm
Beğendim sevdim övdüm
Mutlu halkınız şen olsun bahtınız
Büyük şehir ola dilerim tahtınız

8.9.2013 Iğdır P.Pehlivan

Perihan Pehlivan
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İ l k b a h a r   a d ı n   s e n i n

Çiçek açmış dal senin
     Aşka sevda bal senin
     Koyun kuzu oynaşır
     Toprak coşar kaynaşır
      İlkbahar adın senin
     Cemre düşmüş havaya
     Toprağa ve de suya
     Çiçek bezenmiş ovaya
     Leylek yumurta koyar yuvaya
     İlkbahar adın senin
     Coşar deli gönül coşar
     Sel olup bendin aşar
     Kar erir dere taşar
     Dal çiçek, yürek aşka açar
     İlkbahar adın senin

                                                 26.3.2010 İST

Perihan Pehlivan
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İ ş t e o zaman

Senden de,
Benden de,
Bir şeyler kaybettik.
Geçilmiyor bir laftan,
Biçilmiyor bir kaftan.
İşte o zaman biz kaybettik.
Sen kurallara,
Ben kurallara
Bir şeyleri hapsettik.
Çiynenmiyense benlik,
Geçilmiyorsa özbenlik
İşte o zaman, biz kaybettik.
Sen uzaklaştın benden,
Ben uzaklaştımsa senden.
Uzaklaştık hep bir şeylerden
Bir gövdeye iki başsa istenmeden,
Bu hayatta olmuyor düzen.
İşte  o zaman, biz kaybettik.

                                                   3.3.2009 İST

Perihan Pehlivan
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İdam mahkumu

Çok uzun, bu gece.
Ne söz,  ne bir hece.
Boşluğa bakar göz.
Kül olup, yanmış öz.
Ağır aksak, söker tan.
Ölüme giden,  zaman.
Kapı açılır, sükun.
Görünür heyet, hâkim.
Sıklaşır, göğüste can.
Göz bebekler, fincan.
Darağacı hazır, tam.
Gömlek giyilir, elan.
Gerisi yok, durdu zaman.
Bir boşlukta sallanan,
Cansız beden, bir damla.
Ağızdan gelen. kan.

                                   15 HAZİRAN 2008İST

Perihan Pehlivan
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İddaa

Dışarıda üç beş serçe
Yem topluyor kendince
İçeride bir kaç adam
Diziyorlar satıra rakam
Pür telaş çalışıyor karınca
Sırtında yük dilinde hep dua
Serçeler kısmet arıyor kaldırımda
Adamlar bir tutarsa diyor iddaa

2.6.2017 Ataşehir/ İst

Perihan Pehlivan
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İhtiyarlık bu işte

Çocuklar gibi koşmak istiyorum
Nehirler gibi çoşmak istiyorum
İstiyorum çılgınca eğlenmek
İstiyorum uçurtma uçurmak
Sek sek oynamak istiyorum
Oyuncaklarımı kırmak istiyorum
İstiyorum  deli sevdaya tutulmak
İstiyorum zamana kafa tutmak
Ne yapa bilirim ki dua etmekten başka
İhtiyalık bu işte ne saçta ne başta

23.10.2015 İst

Perihan Pehlivan
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İki iki daha dört eder mi

Ahmet Bey Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda okumaktadır. Bir gün, derste matematik
öğretmeni ile tartışmaya girer. Ona göre iki artı iki eşittir dört etmemektedir. Kendince
sebeplerini açıklar. Fakat öğretmen kanaat gelmez ve üstelikte çok kızar. Sonuç
malum, tek matematikten kalır. Tabii ikinci yılda aynı hoca gelmektedir yine kalır.
Nerdeyse çıldıracaktır ne yapsa bu iş olmaz, adam takmış bir kere. Ama onunda
kafasına iki artı iki dört etmez takılmıştır ve haklıdır. Nihayet üçüncü yıl hoca tayin olur
başka bir yere gider. Bu da inadı bırakır bildiğim şimdilik kendime der ve sınıfta çıt
çıkarmaz ve sınıfını geçer mezun olur, tabii iki yıl gecikmeyle. Ama hala fikrinde
kararlıdır; zaman, zaman bulduğuna haklı olduğunu anlatır. Bir gün muzip bir bayan
arkadaşı bunu dinleyenler arasındadır, onun  hararetli konuşmasını böler;
-İyide ne inatlaşıyorsun iki iki daha dört eder işte.

-Ya etmiyooor.
-Kardeşim ediyor işte, bak iki yıl mezun olamadın,
-Tamam
-İki yıl da bu yüzden öğretmenliğe geç girmedin mi?
-Eeeeee
-Esi, kaç yılın gitti?
-Dööört
-Tamam bende sana onu soruyorum.
-Dört der, Ahmet Bey yine şaşkın bakışlarla.
-Nasıl iki iki daha dört eder miymiş? !

                                                                                     12.6.2009 İst

Perihan Pehlivan
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İkna

Hadi gel birlikte yürüyüş yapalım
Yok sen git canım istemiyor
Kalk be uyuşup kaldin yine
Açılırsın biraz
Hımm, yok yok sen git
Bak gidiyorum ama
..........
Sonra demedi deme
Giderken  yokuş aşağı rahatta
Dönüşte biraz zorluyor rampa
Yorgun olurum yani
Gözüm kararır başım döne bilir
Ayağım kaya bilir
Kaldırımda düşebilirim
Koşan bir çocuk çarpa bilir
Yada sinirlerim çok gerilir
Tusunami olabilirim
Ona buna çata bilirim
Ya da kalb krizi geçirebilirim
Kısacası eve gelemeye bilirim
...........
Tamam tamam geliyorum

7.2.2015 İST

Perihan Pehlivan
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İlle de kavuniçi

Severim tüm gülleri
Aşığı figan bülbülleri
Sevda damlası kırmızı
Hasrete solmuş beyazı
Ama ille de kavuniçi

Goncadır dal ucunda
Bezenir renk tacında
Bir sevda kokar açınca
Bülbüle rakip arı balınca
Ama ille de kavuniçi

Coşar her renk çardakta
Buse olur su içer bardakta
Buket buket has konakta
Ya da tek dal sunulmakta
Ama ille de kavuniçi

Pembesi nezih hastır
Sarısı, ayrılık yastır
Beyazı masumiyet
Kırmızısı aşka davet
Ama ille de kavuniçi

                                                            15.112010 İST

Perihan Pehlivan
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İmtihan

Yürekte heyecan,
   Aklım derdest.
   Alnımda boncuk ter.
   Ayaklarım titrer,
   Kulaklarım uğuldar,
   Nutkum tutulur,
   Sanki bedenim asılır
   Avuçlarımda kasılır.
   Allah’ım kuvvet ver.
   Ah o imtihan!
   Sanki harlı bir fırın,
   Anlaşılamadı sırrın.
   Ağayı, paşayı titreten,
   Ruhumuzu geren
   Uykular kaçıran,
   Mantığı uçuran
   Ah o imtihan!
   Dil damak kurur.
   Zaman geçmez olur.
   Yok, mu bir sükûn yolun,
   Nedir çektiği senden kulun?
   Göz bebekleri fincan,
   Kafesten çıkacak can,
   Nede hızlı dolanır kan.
   Ah o imtihan!

                                            15.6.2009 İST

Perihan Pehlivan
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İnandıramadığım

İnandıramadığım/Kadınım

Beni sevdiğine pişman mı oldun kadınım
Ne yanlış yaptım neydi yanlış adımım
Seninle doluydu oysa sensiz her anım
Sevdası ile tutuştuğum inandıramadığım

P.Pehlivan 9.4.2013 Ataşehir İstanbul

Perihan Pehlivan
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İnanmak güzeldir

İçtiğin bir bardak suyun tadına varmak
Seni Yaratanı şükürle anmak
Huzur ile huzuruna varmak
İnanmak güzeldir, güzel

Her baktığında manayı almak
Selamı yaratılana salmak
Fikri sükûna dalmak
İnanmak güzeldir, güzel

Zifiri geceden nurlu sabaha varmak
Hatayı yürekten silmek, yalvarmak
Yaratanı şükür, dua ile anmak
İnanmak güzeldir, güzel

Cananı can bilip, Muhammed’i anmak
Göz pınarından sevgiyi salmak
Saadet kapısına salâvatla varmak
İnanmak güzeldir, güzel

Han’ım yüreğin harda kalmak
Kalbi lisanla Allah’ı anmak
Gönül gözü ile deryaya dalmak
İnanmak güzeldir, güzel

                                                                      2.1.2011 İST

Perihan Pehlivan
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İncir Ağacı

Merhaba incir ağacı
Nasılsın bu sabah
Her sabah çayımı içerken
Senin serinliğini hissediyorum
Ama bugün senin doğum günün
Özel bir gün
Kutlu olsun nice yıllara
Hatırlıyorum da
Bir yaşında var yoktun
Babam elleri ile getirip dikti
Tam oraya o köşeye
Üç evin ortak noktası
Can suyun verip
Şöyle baktı
Buda büyüyecek te
İncir yiyeceğiz
Ertesi gün koşup geldi
Karşı evin ablası
Onu oraya dikme al
Büyür temelleri yıkar
Batıl inanış işte
Olmaz dedi babam
Orası iyi tam yeri
Sen bir tane
Başka yok
Hepsi nar zeytin
Zaten yazlığın yeri zeytinlikti
Ve sen iki yıl pek büyümedin
Üçüncü yıl geldiğimde
Aman Allah'ım
Kocaman olmuşsun
Ben hiç büyümemişim
Yıllar yılları kovaladı
Ben çoğu kez gelemedim
Üniversite bitti
İşe girdim
Sahi evlendim
Dedem öldü
İncirlerini ne çok severdi
Teyzem öldü
Neler oldu neler
Sende büyümüş yayılmışsın
Üç kök olmuşsun
Herkes kıskanıyor
Mahallede bir tanesin
Arada buduyor babam
Tüm mahalleye dağıtıyor annem
Göz hakkıdır diyor
Ya babam
O incir yemiyor artık
Şeker hastası

https://www.antoloji.com
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Ya incir ağacı
Hayat işte
Akıp gidiyor

P. PEHLİVAN 6.6.2017 Akbük/ Didim

Perihan Pehlivan
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İnsan bir kere sormaz mı

Sen beni görmemiş olabilirsin
Ben seni anlamamış olabilirim
Sen beni sevmiş olabilirsin
Ben seni hissetmemiş olabilirim
Sen beni beklemiş olabilirsin
Ben seni görmemiş olabilirim
Sen bana yazmış olabilirsin
Ben onları almamış olabilirim
Ama ben seni sevdim sevgili
İnsan bir kez sormaz mı?

24.3.2013 İST

Perihan Pehlivan
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İnsan bu kadar sever mi

Asma çardakta,
Demi bardakta.
Gördüm ben, kandım.
Kiraz dudakta,
Kaşlar kemanda,
Kalbe aşk çaldım.
Ceylan bakışlım,
Ürkek sekişlim,
Yandım, ben küldüm.

………………………İnsan bu kadar sever mi?
………………………Bir ömür yarsız geçer mi?
Dar bel,sim kemer
Siyah kirpikler,
Cana kal oldum.
Beyaz gelinlik,
Sevdam keklik
O gün ben öldüm.
……………………….İnsan bu kadar sever mi?
……………………….Bir ömür yarsız geçer mi?
                                                         28.6.2009 İST

Perihan Pehlivan
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İnsan bu kadar sever mi

Nerden âşık oldum sana
Acı, hasret verdin bana
Bu kadar acı çok anlasana
Saçlarım doldu avuçlarıma
İnsan bu kadar sever mi?
Ne istedin benden yalan dünya
Ölümlerden döndüm
Acımı içime gömdüm
Mum gibi eridim söndüm
Hayatımı ikiye böldün
İnsan bu kadar sever mi?
Ne istedin benden yalan dünya
Bırakıp ta gittin sen
Oysa ne çok sevmiştim ben
Kimseler duymadan, görmeden
Gecelere ağladım ben
İnsan bu kadar sever mi?
Ne istedin benden yalan dünya

                                                          16.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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İnsan olmak

Yaşam:
Derya deniz,
Ölüm,  kör   bir  kuyu.
Aşk,   bir    sel.
Öfke; deli rüzgâr,
Kin ve  nefret, ruha  eziyet.
İhtiras,  bir illet.
Paraya  düşkünlük,  gaflet.
Şöhret, bir afet.
Kibir ve  gurur,  zillet.
Sadelik,  meziyet.
Cömertlik,  marifet.
Konuşma, letafet.
Kibarlık,  zerafet.
İnanç;   saflık  ve  temizlik.
İnanmak, sadakat.
İnançsızlık, dalalet.
İnsan olmak;  Bir hüner.
                                                          22.ŞUBAT. 2008.İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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İnsanız insan

Bir basamak atlamak için, ne zahmetlere katlanır insan
Bir umudun olması için ne çok yalvarır, halden hale gireriz o an
Bir makama varınca nasıl da şahlanırız el an
İnsanız insan bir yanımız melek bir yanımız şeytan

Unuturuz hemen acı dünümüzü havalanırız
Yaşarız hep bugünü solar yara yanlarımız
Pek severiz ünü unutulur kayıp canlarımız
İnsanız insan bir yanımız talan bir yanımız yalan

Gurbet hep içimizde bizden kime ne
Bakmayız dönüp düne erince mutlu güne
Küçümseriz garibi sorarız o da kim, ne?
İnsanız insan bir yanımız dost bir yanımız düşman

11.10.2012 İST

Perihan Pehlivan
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İnsanlık nerede

Sahte gülüşler
Hesaplı öpüşler
Hor görüşler
Üsten süzüşler
Anlaşılmaz sövüşler
İnsanlık nerde, nerde
Yalan sözler
Aldatan gözler
Yakan özler
Sönmeyen közler
İnsanlık nerde, nerde
Tutulmayan vaatler
Geçmeyen saatler
Akıl almaz itaatler
Ruhsuz kanaatler
İnsanlık nerde, nerde
Kıran, kırılan kalpler
Havadan sudan sebepler
Riyakâr tipler
Elektronik çiple
Saçma sapan klipler
İnsanlık nerde, nerde
Türlü mızmızlar
Yetişilmeyen hızlar
Sinir bozan vız vızlar
Naylon marka kızlar
İnsanlık nerde, nerde
Saraylar hanlar
Krallar sultanlar
Sönük çavlanlar
Kılıksız oğlanlar
İnsanlık nerde, nerde
Katlar yatlar
Arabalar atlar
Yapmacık muratlar
Muşmula suratlar
İnsanlık nerde, nerde
Dünya talan
Var mı çakılıp kalan
Gelen giden falan
Hepsi türlü yalan
İnsanlık nerde, nerde
Şairim bu bitmez
Ömür sanma yitmez
Hayat bedeni eskitmez
Kefene cep gitmez
İnsanlık nerde, nerde

                                                             13.10.2010 İST

Perihan Pehlivan
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İnşaat

Kum, çakıl, alın teri
Toz, toprak nasır elleri
Harç, çimento, kürek
Güçlü vücud, mangal gibi yürek
Su, ayran, çay gerek
Sabır yoldaş gerçek
Gençken kolay belki
Yaşlılıkta zor olsa gerek
Alt, üst,  bodrum, çatı
İnşaatın her katı
İnşaat işçisi olma sanatı
Çaresizlik, yokluk illaki
Yazı, kışı yok
Para az emeği çok
İnşaat ve çalışmak
Gurbet yanık türkü
Parçalanmış birçok öykü
Tez biten bir ömür
İnşaat sanki törpü

                                                      28.72010 AKBÜK

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İpotekli

Kalbimi yüreğinde taşıya bilir misin?
Bak avuçlarıma!
Sana sevda toplamaktan
Su toplamışlar
Kalbim?
O çoktan
Sana ipotekli
                                     3.9.2010 İST

Perihan Pehlivan
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İrem Altaş

İrem Atlaş(İreme sevgilerle)

   İsmi kadar güzel cismi
   Reyhan kızı şair nesli
   Evladır ya Rana ismi
   Mevla gönlün hoş eyleye

   Arkadaş dost sözü gümüş
   Lavanta misk inci gülüş
   Tabiatı munis ne hoş
    Asaleti endamı hoş
    Şeydası o gönüllerin

                                                       P.PEHLİVAN 4.2.2012 İST

Perihan Pehlivan
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İslâhiye kızları

Tiril, tiril Şile bez buluzları
İslâhiye’nin güzel kızları
İşveleri nazları, tarzları
Dillere destan İslâhiye kızları

Ahu bakış eladır gözleri
Baldan tatlı şirindir sözleri
Sevdaya belenmiş şen özleri
Dillere destan İslâhiye kızları

Gezerler çiçek, çiçek yolları
İnce kıvrak süslüdür kolları
Yürek oynatır sevda hâlları
Dillere destan İslâhiye kızları

                                                            1.2.2011 İST

Perihan Pehlivan
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İstanbul

Aşkı fısıldar sana, Marmara.
Sokulurda, usul, usul
Mavi dalgalarıyla.
Tüm gizemi ile, İstinye.
Yeşil gözleri ile seyrindedir,
Çamlıca, Tarabya.
Bir yamacında, Aşiyan, bebek.
Orta köy sahilinde,
Özlem gidermek.
Haliçte, buluşur iki yakan,
Salıncak kurmuş gibi, boğazda.
Doyamaz sana, bakan.
Gemiler geçer, yalıları selamlayarak.
Fatihi köprüsü, seyrindedir.
Beşiktaş, Şişli, Çağlayan.
Bir zaman selidir, gönlünde akan.
Surlar içinde, Fatih, Aksaray.
Bir uçtan, bir uca, Marmara ray.
Apayrı bir alem,Gazi Osman Paşa.
Yedi tepe, yeşil ormanlarınla,
Aşka vefa, İstanbul.
Hem ticaret, hem ziyaret,
Martıların kıyılarında.
Kültür, sanat şehri.
Kiliselerin, camilerin havranla,
Tüm dinler, seni ayakta tutar.
Külliyelerin, sarnıçların,
Eyüp Sultanın ve tüm evliyaların.
Fatihin fethi, İstanbul.
Oto yolların, dört bir  yana uzanır, kolların.
Anam gibi; sevgi kokar, kucak açar.
Şiirlerde,şarkılarda yaşar.
Gecesi, gündüzüne karışmış.
Tüm dünyanın gözdesi.
Masal diyarı, sevdam İstanbul.
          5.MART. 2008-03-11

Perihan Pehlivan
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İstediğin bu mu?

Sen beni beğenmiyorsun,
Ben de seni.
Ne olsun istiyorsun?
Düşmanlarımız sevinsin,
Dostlarımız yerinsin.
Hatta bir birlerine eğilip te
Demedim mi,
Desinler istiyorsun.

                                      1 Şubat 2008
                                       İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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i-s-t-e-d-i-m

Hasrete doyasın istedim.
    Ruhun kirden soyasın istedim.
    Sabırla yoğurdum ruhumu,
    Küllendirdim sevgi korumu
    Diliyorsa döner gelir elbet,
    Üfler sevgi külünü, bulur elbet.
    Sevda korunu harlamanı diledim.
    Helali, haramı bilesin istedim.
    Gerçek sevgiyi göresin istedim.
    Gözyaşımı akıttım en derine,
    Koydum kendimi senin yerine
    Saygın varsa benim sevgime,
    Dikeni gülden soyasın istedim.
    Aşkın en yücesi rabbime,
    Söyledim ben kalbime,
    İntizar eyleme, bekle.
    Rabbini severse kul,
    Huzur ve huşu ile bakar,
    Nizamsız sevgiyi nur ile yakar.
    Zamanı sevdaya yol eyledim,
    Sende kalbine sor istedim.
    Yalan benim neyime,
    Ruhum serencam içinde.
    Bin kere düşünüp, bir söyle.
    Mecnun değil mi Leyla çölünde.
    Geç olsun da temiz olsun.
    Eğer Kerem ise gelip, Aslı’yı bulsun
    Bulsun, bulsun istedim.

                                                            20.6.2009 İST
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İstemem

Gün gelir de,
Beni hatırlarsan eğer,
Hüzünle, anma beni.
Sen, kendi yoluna gittin.
Ben, kendi yolumu seçtim.
Kader küskünü,
Olarak, bilme beni.
İstemem,geçen yıllara,
Ne, yarım kalmış hatıralara,
Gözyaşı dökmeni,
İstemem
Ne
Karar verdik
Ayrıldık, dostca
Boşa geçen, her günün,
Hesabını benden sorma.
Beni, bir suçlu gibi, görmeni,
İstemem.
                                                  18.EYLÜL.1991 ANKARA
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İşte sonbahar

Yağdı yağmurlar
Islandı sokaklar
Boş kaldı salıncaklar
Ne parkta neşe var
Ne pürneşe çocuklar
İşte bu sonbahar
Üşüyor serçe kuşlar
Islak yapraklı ağaçlar
İçimde canlandı anılar
Sıcacık odalar, buğulu camlar
İşte sonbahar
Tütüyor bacalar
Tez oluyor akşamlar
Penceremde damlalar
Elimde bir bardak çay var
Ne güzel sıcacık duygular
İşte bu sonbahar
Koşuşan insanlar
Denize yol alan yüklü ırmaklar
Halkaya dönüşüyor asfaltta damlalar
Biraz düşünsek ne güzellikler var
Berekete yatmış yorgun topraklar
İşte bu sonbahar…

                                                             8.10.2010 İST
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İyi sıhhatte olsunlar

Of, aman
Sıkıldım, daraldım
Afakanlar mı bastı ne?
Tak, tak
Kim o?
Aç, Leman abla aç!
Ay anam!
Oku, oku
Hele durayım rüzgârına
Oh be! rahatladım
Esne, esne
Nasılda gelmişim göze
Canım, sağ ol
Dert görme, iyilik bul
Vereyim bir pul
Olsun kabul
Hadi bana müsaade
Ben rahatladım
Sana kalsın yüküm
Kendine iyi bak
Hoşça kal, iki gözüm!

                                                       7.12.2009 İST

Perihan Pehlivan
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İzler

hayat yolunda ilerlerken
arkanda derin izler bırak
biraz keder biraz acı
saçlarında aklar
dönüp baktığında
kurumuş göz pınarlarından
yaşlar akıtacak kadar
çünkü su hayattır
içindeki çoraklar yeşerir
dostsuz kaldığında

                                                           25.8.2010 İST
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İzmir kokuyor

En sevdiğim meyvedir incir
Aydın a İzmir den gidilir
Tatil sevincim coşuyor
Burnuma  İzmir kokuyor
Çekirdeksiz salkım üzüm
Canlı kanlı olur yüzüm
İzmir sevdam,iki gözüm
İzmir deyince gülüyor yüzüm
Manisa, Turgutlu,Salihli
Ne şirin, ne güzel talihli
Bağlar, bahçeler İzmir kokuyor
Uzanıyorum yol alıp denize
Yıllardır hasretim sanki yüzmeye
Kulaç atıyorum bu sevince
Deniz yosun kokuyor İzmir Kokuyor
Dostluğa esiyor  imbat rüzgarı
Kordonda biraz  gez nefes al diyor
Asansörde bir kahve molası
Ne şirindir Karşı yakası
Hürriyet kokulu havası
Yedin mi Midye Tavası
Vallahi İzmir kokuyor

5.2.2015 Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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K a r a      s e v d a

Gözün ela değildi senin
Yüzün ay, bakışın sevda
Niye sevdim seni
Sen değildin ki benim
----- Aşk dediğin budur işte
----- Gönül düşer, beden ateşte
----- Sen istemesen de, düşte
----- Gelir ardın sıra, peşte
Dilin bal değildi
Yolun yol değildi
Gönlün toy değildi
Yüreğin benim değildi
----  Aşk dediğin budur işte
---- Gönül düşer, beden ateşte
---- Sen istemesen de, düşte
---- Gelir ardın sıra, peşte

                                                                                 19.4.2010
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K a r n e m   çocuklara

Anne bak karnem
Hepsi pekiyi hem
Senden aldım
Yıldızlar davranışım
Canım babam
Bak her şey tam
Emeklerin çıkmaz boşa
Tatil hakkım sen çok yaşa
Çalıştım şevkle
Notlarım yüksekte
Hediyem bisiklete
Bineceğim zevkle

                                                    9.1.2010 İST

Perihan Pehlivan
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K a v a k olsam yoluna

Kavak olsam serine
Salınıp dursam yeline
Hatırını soran birine
Tanık olsam güldüğüne
                                       Yapraklarım olur haşır, neşir
                                        İçim derdinle depreşir
                                        Bakma sen servi durduğuma
                                        Yüreğim erir sevdan uğruna
Bedenime su yürür
Sevdan içimde büyür
Başım göklere değer
Seversen bir gün eğer
                                         Yapraklarım olur haşır neşir
                                          İçim derdinle depreşir
                                          Bakma sen servi durduğuma
                                          Yüreğim erir sevdan uğruna
Bedenim oldu göz, göz
Sana toplanır bu öz
Bilirsem ki benim için
Güler durur bir çift göz
                                           Yapraklarım olur haşır neşir
                                           İçim derdinle depreşir
                                           Bakma sen servi durduğuma
                                           Yüreğim erir sevdan uğruna

                                                                                             27.72009 AKBÜK
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K a y ı p   g ü l

Haber saldım yıllara
Beni bulup getirsinler bana
Göz kırptım yıldızlara
Hesap sorsunlar ona
Söyleyin o deli rüzgâra
Geri getirsin kokumu bana
Selam saldım aya
Mehtaba çıksın
Biraz bana
Biraz ona
Yakamozlarla
Oynaşan dalgalarla
Nemlenen gözlerime
Bir bahar tazeliği katsın
Şu kararan yüreğime
Beni, beni koysun
Daldaki tomurcuğa
Hasretim kırdaki koşan çocuğa

                                                                       15.3.2010 İST
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K u ş   y u v a s ı

(Çocuklara)

A, a,a kuşa bak!
         Tüyleri ne parlak
         Gözleri yuvarlak
         Uçtu kanatlarını açarak
         Gagasına bak!
         Çör, çöp topluyor
         Yuvasını yapacak
         Bu kış yavruları
         Sıcacık uyuyacak
                                              4.10.2009 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

K u ş ve y u v a s ı

Yoksa eğer yürekte sevda
Suskundur kuşun dili
Dut yemiş misali
Kanadı düşüktür yere
Açılıp, süzülmez göklere
Hırçındır, deprenir
Yuvada huysuzca tiftiklenir
Dağıtır, bulut,buluttur gözleri
Gülüşler üşütür
Sözler püskürtür
Bakışlar kurşun gibi saplanır
İnişli çıkışlı davranır

Ah bağ ve gonca gül
Ah sevda ve bülbül
Bahar, taze, zinde yürekler sanki bir göze

Varsa sevda yürekte
Kanat çırpar, süzülür
Şakrar bülbül kesilir
Renkler armonisi
Kabaran tüyler ve sesi
Bir yuva tazelemedir hevesi
Sıcak çorba gibidir nefesi
Kanatları kalkan
Gözleri parıldayan
Candır canan
Mutluluk bahçesi her yan

Ah sevda! Ah insan! kuş ve yuvası
Kanını coşturuyor sevdanın kamgası

                                                                      5.4.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Kaç kez

Kaç kez açılır kapılar

Kaç kez göz yaşı dökülür.
.
Kaç kez aşık olur insan

Kaç kez dönülmez yola gidilir.

Kaç kez ölünür?

Kaç kez unutulur insan…
Bir kez

16 Mart 2007 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Kadehteki Renk

Kadın,
Çıplak ayakları ile
Ateşe yürüyordu.
Göz bebekleri,
Karanlığa büyüyordu.
Fırtına bekliyordu gece.
Aldırmadı.
Yüreğinin sıcaklığı,
Çözmüştü, tüm buzları.
Dindirdi, uğuldayan rüzgârı.
Sıcacıktı elleri.
Uzandı, korkusuzca geleceğine.
Kızardı yanakları.
Döküldü, siyah saçları,
Omuzlarına, hafifçe.
Gülümsedi, gül dudakları.
Aydınlandı gece.
Kadehindeki, şarabın rengi,
Başını döndürdü adamın.
Gülümsedi,
Kaldırdı, hafifçe.
Bir yudum aldı.
Serinledi, tüm hücreleri.
Ve bir yudum daha.
Beyaz bir tül gibi,
İndi, gece sessizce.
                                     22. MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Kader utansın

Kader utansın

sana sundum en güzel günümü
sana derledim en nadide gülümü
sana verdim bu kalbi, bu ömrümü
beni görmeyen kader utansın

sana tuttum gökteki en parlak yıldızı
sana saçtım en güzel incieri, peri kızı
sana heba ettim en güzel yılları sol yanda sızı
beni görmeyen kader utansın

sana diyorum sana bu diller
sana feda bu can bu gözler
sana açıldı sana sade bu özler
beni görmeyen kader utansın

gökler ağladı sen diye diye
yer sarsıldı gel diye diye
aşk tanrıdan kula hediye
beni görmeyen kader utansın

gecelerimi böldüm senin için
günlerime oldu sevdan perçin
rüyalardan nasıl, nasıl geçtin
beni görmeyen kader utansın

dualarım senin senin için ahum
yanar dururum hep için için ruhum
bilmedim neydiki benim suçum
beni görmeyen kader utansın

kaderde yoksa böyle aşka vuslat
dilemem bu acıyı sende çek sende tat
yok bana bu dünyada hiç rahat
beni görmeyen kader utansın

10.4.2012 P.Pehlivan İst
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Kaderim mi ala tembellik kat’a

Kaderim mi ala tembellik kat’a

Sığmam ben kabıma
Dar gelirim çapıma
Aykırıdır yapıma
Öyle tembel tembel ölümü bekleyemem

Peynir ekmek yerim ben
Zeytini ilaç sayarım ezelden
Olmasam da sıfır beden
Öyle tembel tembel ölümü bekleyemem

Yoğurdu ayranı pek bi severim
Sebze meyveye borçlu zindeliğini tenim
Bol su, yürüyüş  ve  hareket iyi hekim
Öyle tembel tembel ölümü bekleyemem

Kaderime razıyım miskinliğe karşı
Şükrederim  dualarım bulursa arşı
Düzenli yaşarım, kötülüğe hep karşı
Öyle tembel tembel ölümü bekleyemem

24.9.2012 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kadın

K/adın

Yorgundu kadın
TV de abuk sabuk filmi oynuyordu
Kadınsa çay içiyordu
Bir fincan karanfilli çay
Çayını yudumlarken düşünüyordu
Elinin kokusu çarptı burnuna
Kereviz kokuyorum
Ispanak kokuyorum
Ter kokuyorum
Ve
Ben kokuyorum
Diye düşündü

30.12.2011İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kadın dünya Kadınlar günü  kutlu olsun

Allah, Adem (a.s)    yarattı kendi eliyle ve ona nefis verdi. Sonra, Havva yaratıldı ve
cennetten yeryüzüne geldiler ayrı ayrı, bir birlerine hasret onca yıl. Yeryüzü onlara
kucak açtı ama hasretleri süresince meyve vermedi sevgileri. Biri diğerine gerekti ta ki,
affedilip bir araya gelinceye dek. Kadın sevgiydi,sabırdı,cefakardı,şefkatti,emekti, kadın
ana, üretken, toprak gibi.  Ve insan oğlu hızla çoğaldı. Kadın hep erkeğinin yanında ona
destek, ona ve çocuklarına sevgisini vererek beşeri ayakta tuttu, ama kadın hiçbir
zaman hak ettiği değeri bulamadı. Dün, bugün, yarın hep aynı şeyleri duyuyoruz, itilen,
kakılan, öldürülen kadın, suçlanan kadın. Oysa kadın düşerse, beşer şaşar. Kadına
sahip çıkmak, ona hakkı olanı vermek, maddi, manevi ihtiyaçlarını ona sunmak gerek.
                     8 MART Kadınlar günü, tüm kadınlarımıza hayırlı olsun. Ama
kadınlarımızın, adı olsun. Erkeğin elinin kiri,kurşunlarının izi değil. ANKARA da bir anne
ve çocukları başlarına kurşun sıkılarak öldürülmüş ve oto yol kenarına bırakılmış,
İSTANBUL da bir genç kız paramparça edilerek çöpe atılmış, kimbilir kaç şehirde, kaç
ülkede kadın akıl almaz acılara sürüklenmekte,
 yada ölüme terkedilmekte. Onlarda kadındı ama adları yoktu işte.
                    Artık kadının bir adı olsun.

                                                                                                              6.3.2009
İST

                 K A D I N

Kalbi onun mücevher kutusu.
Adı her zaman yok, doğrusu,
Dostluğuna doyulmaz severse,
Inanılmaz bir sabır dilerse.
Ne zaman beşer şaşar, düşerse.

                                                          6.3.2009.İST

Perihan Pehlivan
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Kadın ve erkek

(Bir sevda vardır yaşanmamıştır, ama ömür boyu sürer. Bir sevda vardır günün
ertesinde biter. Gerçek aşka senede bir gün dostluk yeter.)

Kadın,

Hatırladın mı burayı?
Ödeyince parayı
Vermişlerdi odayı
Evet, mutluluk sarayı

Erkek,

Evet ya ne güzeldi
Çok da özeldi
Geldiğimize değerdi
Ama annen yemedi

Kadın,

Bak oturduğumuz bank
İşte orada duruyor salıncak
Birazdan güneş batacak
Gün geceye uzanacak

Erkek,

Hadi odamıza çıkalım
Guruba balkondan bakalım
Bir şeyler içeriz canım
Yine kuşları kıskandım

Kadın,

Oysa biz, unuttunuz mu siz?
Yine de güzeldi, biz
Hoşça kal diye biliyoruz
Geçmişe saygı duyuyoruz

Erkek,

Haklısın unuttum birden
Oysa sen ve ben
Siz, biz olduk çoktan
Hoşça kal kaçıyorum ufaktan……………..

                                                                                 6.12.2010 İST
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Kadınlar

KADIN /sohbet

 Neydi kadın? Kime göre, neye göre nasıl tanımlanır. Bunu pek anlamış değilim hala bu
yaşımda. Eğitimli, eğitimsiz, cahil herkes ayrı fikirlerini yansıtıyor kadına yaptıkları ile.
Konuşurken çoğu nazik, kibar, sakin davranış sergilerken bazılar harbiden  kusuyor
kinini.
        Hayatımda gördüklerim bana şu soruyu sorduruyor elbette. Kadının dünü bugünü
neydi, yarını var mı? .Her canlının yaşama hakkı var. Hemde anayasalarla teminat
altına alınmış. Ama Karşı cinslerin bazılarının kafalarında böyle bir ağırlık yok. Tak
atıyor vuruyor, Çekiyor bıçağı kesip doğruyor. Dünde de vardı bugünde. Üstelik son
zamanlarda hızla artıyor.
   Sebep? Belkide kadının bir yerelere sağlam basması iyi tutunmaya çalışması.  Erkeğin
payına el uzatması iki adım geriden değil yana yana yürümek istemesi. Hep bir cinsel
obje gibi görünmek istememesi. Kadın var çok seviliyor hak ettiği yerde oturuyor.
Kadın var kadınım demeye korkuyor. Ağırlıklar altında eziliyor. Kadın var nereden
geldim bu dünyaya diyor. Kadın biraz naif biraz alıngan belki belki bazı şeyleri çok
üsteliyor belki kişiliğini belirgen kılmak istiyor. İşte bu noktada çatışma başlıyor. Erkek
egosu, hegemonyası bu işe sıcak bakmıyor.
     Devlet, o başka bir alem. Siyasi iktidara göre kadına bakış değişiyor. Vitrinlik
kadınlar var. Açık, kapalı, çalışan, çalışmayan. Ben onların sadece amaçlara hizmet
ettiğini düşünüyorum siyasi arenada, ticarette. Bence mesleğini yapan kadınlar çok
daha ben kadınım diyor. Kişiliğim, bilgimle benim diyor.Kadın okumalı, eğitilmeli, ufku
açılmalı. Hepsi güzel hakkı hukuku korunmalı ala. Bir bakıyorsunuz kadın kadın kurdu
misali farkına varmıyor bile kendi kalesine gol atıyor.
        Sahi buralara nereden geldik niye geldik. 8 Mart Kadınlar günü ya. Önce Batıda
sonra bizde kutlanmaya başlandı. Kutluyoruz. Bir gün olsa da bir hamle, adım diyoruz.
Kadının günü var mı gerçekten.Bakıyoruz şöyle dünyaya. Aman Allahım! Her gün
binlerce kadın acılara belenmiş. Tecavüze uğrayan(ülkemiz ilk sıralarda)  asılan,
kesilen, kurşunlanan, terk edilen, işkence gören, aç bırakılan. Kadın haberi olmayan bir
gün var mı? . İçimiz açılıyor doğrusu ekranlara bakınca.Hadi bunlar beşeri ilişkiler
diyoruz. Lakin durup dururken çıkan savaşlar. Sanki savaşı kadınlar çıkarmış gibi. en
madur olan kadınlar.
                    Sahi kadının günü var mı. Neyse 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun
sembolik olsa da. Beyler arada bir eşinize bir demet çiçek götürün, iyiki varsın  deyin.
Sen de haklısın deyin. Çünkü kadın anadır, fedakardır,geleceğin temelidir.

6.3.2015 İST
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Kadınlar günü

kadınlar günü

             Hayat insanlara sonsuz güzellikler sunar. Yüce Mevlam bizleri akıl almaz
donanımlarla dünyaya yollar. Ruhumuzun aynası gibidir bedenimiz. zekamızın
izdüşümüdür davranışlarımız dünyadan aldığımız olgular ve ruhumuzun esintileri bizi
farklı kılar. Kadın ve erkek yaşamın ana karekteri.    Her canlı türünde dişi karekter ana
erkek karekter baba ögesini taşır ikisi bir birini tamamlar.İnancımız kadını daha özge
bir yere oturtur ve toplumlar bilgeliklerini kadına verdikleri değer ile sergilerler.
Kadın; Yüceldikçe verimli toprak gibidir, yediveren güller açar. Saygı sevgi ilgi takdir
edilme onun güzelliğine değerine anlam katar. Mutluluk bahçesinin anahtarıdır o. Kadın
olduğunu unutur bir üretgen gibi çalışır didinir sorumluluklarına sımsıkı sarılır. Ta ki;
ona kadınlığını zedeleyen davranışlar sergileninceye kadar. İşte o zaman hırçınlaşır,
kinlenir, öfkelenir acımasızlaşır.
Günümüzde kadına şiddet almış başını gidiyor. Olayın derinlerine inmeyenler ilk edapta
kadını yarı yarıya suçlu bulur. Kadına şiddet uygulayanlar hak ettiği cezayı almaz. Ölen
öldüğü, dövülen dövüldüğü, istismar edilen istismar edildiği ile kalır.
Oysaki canı veren yüce Allahtır. Canı alacak olanda odur. Her ne hikmetse erkek kadını
acımasızca yargılama hakkını kendinde bulacak ögeleri geliştirmiştir. Kadın hep geride
hep cinsel bir objedir tüm toplumlarda. Ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde bu
hafiflemiştir biraz ama gende dünyanın hemen her yerinde her gün yüzlerce kadın ölür,
yaralanır, şiddete haksızlığa, maruz kalır.
İslamiyet öncesi diri diri toprağa gömülen,taşlanan kadın biraz değer kazanmışsada
zaman içerisinde yine herşey erkek lehine gelişmiş aldığı hakların çoğunu kullanamaz
olmuştur. Dünyada ve ülkemizde cumhuriyet rejimleri kadına sosyal kültürel yaşam
haklarını sunsada erkeğin kafasındaki olgu pozitif olmadığı sürece kadın itilip kakılan
hor görülen obje olmaktan kurtulamamaktadır.
8 Mart Dünya kadınlar günü her yıl kutlanır kadın hakları daha kuvvetle anımsansın
unutulmasın suistimal edilmesin diye. Sonuç yine hızla artan erkek hegomanyası
karşısında kadınlar zarar görmekte. Demekki kanunlarla korumak mümkün olmuyor.
Beyin yapıları tabularını kırmadığı sürece.
Kadın bu nedenle güçlü kılınmak zorunda. Bilgi kültür, eğitim, sosyal ve kanuni hakları
anlam kazanmalı erkeklerce kabul görecek boyuta getirimeli. Devlet kuruluşlarında
daha çok söz sahibi olmalı.Sosyal ve politik alanda daha kendine özgü çalışmalı. Birçok
ülke meclislerine baktığımızda sayıları yetersiz görev ve sorumlulukları az göstermelik
semboller gibi.
Yani sözde değil özde saygınlık kazanmalı kadın. Ne barışın nede de savaşın maduru
olmamalı.Oy bahçesi, çocuk doğurma makinesi bulaşık makinası, temizlik robotu, cinsel
tatmin malzmesi kolay heba edilecek varlık olarak görülmemeli.
Kadın düşerse beşer şaşar sözünü çok severim. Zira kadın eğitimsiz bilgisiz ekonomik
gücü zayıf bırakarak iknci plana atarak yaşamaya devam eden toplumlar ki bizde ülke
olarak bunların içindeyiz kaostan kurtulamaz kurtulamıyacaktır. Zira yuvayı yapan dişi
kuştur doğru, Çocuğun ilk öğretmeni annesidir doğru. Aileyi bir arada tutan kadındır
doğru. Erkeğin yokluğunda hem ana hem babadır doğru.Zira babsı ölen öksüz kalır
anası ölen yetim. Çünkü ana yuvayı bekler evladına kıyamaz erkek ikinci günü kimi
alsam diye hesap yapar ilk harcadığı çocukları olur. Tabi evladını adam gibi kolayan
ikinci evliliğ yapanla yok değil ama kaç tane.
Umudumuzu yitirmeden yinede 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun diyorum
yarınlarımız için önce kadınlar sonra erkekler ve devletim kadın hak ve hukukuna sahip
çıkalım.
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Kadınlarımız

Çığlık, çığlığa karanlıklarda,
Kaybolup gitmesin sesleri.
Girdikleri girdaplarda,
Yok olup ta bitmesin,
Öz benlikleri.
Keşmekeşlikler içinde
Tükenmesin ümitleri
Erkeğinin yanı başında,
Yaşam telaşında,
Çocuklarına şefkat ve sevgi,
Yuvasına, sıcaklık veren.
Türk kadınları.

İtile kakıla, hoyratça değil,
Kadınlığına özgü, içtenlikle,
Dimdik başı,
Yaşanmışlına,
Ağarmış olsun, saçları.
Bedeni, ruhundan önce tükenmesin.
Geçmişinden, gelen özgürlükle.
Hem bilge, hem kadın.

Türkiye’nin kadınları diye,
Tarihe yazılsın, adları.
Gülen yüzleri solmasın
Oya gibi işledikleri evlatları,
Yanı başlarında,  kocaları.
Kadınlığa özgü hakları
İşte bu,
Kendinden emin,
Saygın ve öpülecek elleri,
Böyle sevilen, böyle yerleri belirgin
Olsun istiyorum.
Türk kadınları,
Bizim kadınlarımız.
                                                15.Ocak.2008
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Kahve

Kırk yıl hatırı var serde
Anam derdi telve nerde?
Ağa, paşa içerdi de
Yemen’den gelen kahve nerde?

Sohbetleri ne hoş olur
Kandil ışığı loş olur
Ahkâm kesenler pek mağrur
Tadı damakta kahve nerde?

Kız eder kahve süzülür
Kaynana dudak büzülür
Lafa gir hele sen dünür
İçilesi mis kahve nerde?

Komşu teyze de fal bakar
Tepsiye su ve bardaklar
Aşk sohbetine dost çardaklar
Mehtaba seyran kahve nerde?

Şair’im kahvenin hası
İçerdi hep beybabası
Cezve anam hatırası
Anılar yâdı kahve nerde?

                                                                           30.7.2010 AKBÜK
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Kalbim Acıyor Anne!

Sen, bana sevgi verdin.
Sevmeyi öğrettin.
Başımı, dik tutmayı,
Dürüst ve çalışkan olmayı,
İnsan gibi insan,  olmayı,
Adam gibi, sevmeyi öğrettin.
Adam gibi.
Sen bana,
Tilkinin, kurnazlığını,
Karganın ağzından, peyniri,
Nasıl çaldığını, değil.
Kurdun, sivri dişlerinin,
Her şeyi nasıl, parçaladığını değil.
Timsahın, gözyaşlarını,
Çıkar savaşlarını, öğretmedin.
Kimseyi,
Kendinden fazla sevme,
Demedin!
Kelebeklerin ömrü, kısa olur.
Kozanı delme, demedin.
Kalbim acıyor, anne!
Kalbim.
                                      28.MART.2008 İSTANBUL
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Kandil

Ruhumuzun hasleti
Yitirmek için gönüllerden gafleti
İslam’ın en güzel sohbeti
Nurun kaynağı kandil hoş geldin
Avuçlarımız açık semaya
Rabbim merhamet için dünyaya
Peygamberimden müjdeler
Huşu ile yoğrulduğumuz geceler
Affın mucizevî gecesi kandil hoş geldin.
Dilin kalple bir olduğu
Ruhun bedende huzur bulduğu
Gözün berraklığı ile dolduğu
Kem sözden bal sızıldığı
Cömertlik kapısının anahtarı kandil hoş geldin
Ahretin dünya ile meşki
Derya gibi oluşan bir sevgi
Allah’ın sevgili peygamberi
Üstümüze ser şefaatini
Duaların arşa değdiği gece
Minarelerinde ışık seli kandil hoş geldin

                                                                                       5.7.2009 AKBÜK
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Kandil

Ruhumuzun hasleti
Yitirmek için gönüllerden gafleti
İslam’ın en güzel sohbeti
Nurun kaynağı kandil hoş geldin
Avuçlarımız açık semaya
Rabbim merhamet için dünyaya
Peygamberimden müjdeler
Huşu ile yoğrulduğumuz geceler
Affın mucizevî gecesi kandil hoş geldin.
Dilin kalple bir olduğu
Ruhun bedende huzur bulduğu
Gözün berraklığı ile dolduğu
Kem sözden bal sızıldığı
Cömertlik kapısının anahtarı kandil hoş geldin
Ahretin dünya ile meşki
Derya gibi oluşan bir sevgi
Allah’ın sevgili peygamberi
Üstümüze ser şefaatini
Duaların arşa değdiği gece
Minarelerimde ışık seli kandil hoş geldin
                                                                                       5.7.2009 AKBÜK

Bugün Berat gecesi, Allah cümle günahlarımızı affetsin.
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Kar

Kışın doğaya en güzel oyası
Tabiatın en güzel boyası
Bereketin simgesi
Suyun dengesi
Mikropların hafiyesi
Allahın kullarına hediyesi
Canım kar
Yorgan olursun ekinime
Fotoğrof olursun çekimime
Harikalar yaratırsın doğada
Çoçuklar, coşku dolar karda
Börtü böcek kış uykusunda
Kızaklar yarışır doğanın yamaçlarında
Bir başkadır manzarası çam ağacında
Kışımın sevinci  beyaz inci
Kar hoş geldin.
                                 4OCAK 2008
                                  İSTANBUL
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Kar

Kışın doğaya en güzel oyası
Tabiatın harika boyası
Bereketin simgesi
Suyun dengesi
Mikropların hafiyesi
Allah’ın kullarına hediyesi
Canım kar.
Yorgan olursun ekinime
Fotoğraf olursun çekimime
Harikalar yaratırsın doğada
Çocuklar coşku dolar karda
Börtü böcek kış uykusunda
Kızaklar yarışır doğanın yamaçlarında
Bir başkadır manzarası çam ağacında
Kışımın sevinci beyaz inci,
Canım kar
Hoş geldin dünyama.

                                                     4 0CAK 2008 İST
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Kar tanem

Akşam güneşinin,
Nadide hediyesi
Güzellik ülkesinin
Şirin perisi
Lüle saçlı
Kara gözlü
A nnesinin kar tanesi
Küçük İrem!
Annesinin can paresi
İnci tanem kar tanem
Sen benim
Biricik kızım,
Olduğunu biliyormusun?

                           Annen - 1993
                           KIRKLARELİ

Perihan Pehlivan
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Kara değirmen

Kara değirmen
Babamın harcımıydı övünmek
Anama düşmüştü hep dövünmek
Ağaların işi değil midir gerinmek
Dertlerimle bana kalmış üğünmek

Kara değirmen taşıyam
Dertli pınar başıyam

Feleğin işi hep olmuş benim ilen
Bitmedi gitti garibim çilen
Hani ağlayan olurmuş ya sonunda gülen
Hep ben oldum kendi gözyaşımı silen

Kara değirmen taşıyam
Sisli dağ başıyam

Doğmadan kurulmuş mahkemem
Suçlarım yıkılmaz pek bi muhkem
Arsızlardan arınmaz oldu ülkem
Beklide şu yalan dünyada yükem

Kara değirmen taşıyam
Sanırsın bağrı yanık başıyam

P.Pehlivan İst
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Kara elmasın yiğitleri

Bilirler, ölüme doğru yolculuk
İlerliyorlar, sarı kask ve gocuk
Bildikleri yoldur, ilerlediler
Kara dehlizlerde neferdiler
Siyah, siyah terlediler
Kara, kara gözlemlediler
Karınca misali emeklediler
Ekmek için kara tendiler
Ölüm bazen gelir, es geçer
Bazen de toprağa gömer
Otuz tane, yiğit erdiler
El, ele, gönül, gönül verdiler
Ölüme sessizce ilerlediler
Onlar ne ilk ne de son neferdiler

                                                                 21.5.2010 İST
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Kara gözlüm

Suluova’nın düzüne
Ay vurmuş yüzüne
Şavkın değmiş özüme
Gözler benzer kara üzüme

Elma dalda al kırmızı
Mahallenin güzel kızı
Gökten çalmış yıldızı
Sarı saçlar gönül hırsızı

Akdağın tepesi kar
Çam dizili her yar
Arada bir hatırım sor
Yüreğimde aşkın kor

Kuş cenneti Yedikır
Dalda bülbül şakır
Şu sendeki kibir
Kavruldu gitti bu fakir
                                                        8.11.2010 İST
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Karalama defteri

Geliyorsun gülüyorsun
Hücrelerime iniyorsun
Sonra çekip gidiyorsun
Bu ne şimdi böyle
karalama defterinmiyim
Özlüyorsun bekliyorsun
Buseler konduruyorsun
Sebepsiz küsüyorsun
Bin dereden su getiriyorsun
Suçum ne hemen söyle
Yorgunum  bu gelgitlerle
Ne bu şimdi böyle
Ben karalama defterin miyim

29.2.2016 Ataşehir İST
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Kardan adam çocuklara

Kar yağdı durmadan.
Sonra durdu bir an.
Gel dedi, bana babam,
Yapalım kardan adam.
Gövdesi oldu kocaman.
Şapkası hasırdan.
Burnuna havuç taktık,
Kömürden gözler yaptık.
Düğme dizdim önüne.
Süpürge verdim eline.
Baktı, güldü halime.
Üşüdüm, geldim evime.
Bahçede durdu beş gün.
Sevdim onu her gün.
Sonra güneş doğdu.
Isındıkça, eridi su oldu.

                                           24.ARALIK.2008 İST
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Karınca çocuklara

Kıpır, kıpır  karınca,
Gezer durur hızlı adımlarla.
Bulunca bir buğday tanesi,
Sürükler yuvaya hepsi.
İnce belli çalışkan karınca.
Baharı o müjdeler,
Yolsuza olur rehber,
Tasarrufu pek bilir,
Ağustos böceğine ders verir,
Petek gözlü, derin hisli
İnce belli çalışkan karınca.

                                                                     18.4.2009 İST
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karinca

Taş üstünde bir karınca
Titriyor, üşüyor onca
Rüzgâr esip, vurunca
Yollar ırak varınca
Sabırla seyirdiyor karınca,
Ya yetişemem diye
Yüreği titriyor karınca
Yediği bir buğday tanesi
Küçücüktür hanesi
Duyulmaz bile ayak sesi
İzinle aldığı nefesi
Daracık göğüs kafesi
Ama toktur onun nefsi
Yine düşünüp ürperiyor karınca
Toprak yarılıp, koynuna alınca
Hizmeti ondan sorulunca
Şükür ile sabrına sarılınca
Huşunetinde kabrin
Titriyor bedeni aklına sarınca
Her belaya katlanan can karınca
Güneşle düşerdi yola
Ay ışığında elif gibi uzar karınca
Nasip için kanaatkâr damla
Makamına varır imanla
Kıbleye dönüktür yüzü
Topraktandır yuvanın özü
Açıktır petekte gözü
Söyler, tartarak her sözü
Düşünüyor huzura varınca, közü
Nasıl veririm diye hesabı yasta karınca
Kimi kimden sorsun
Azgın sularda nasıl dursun
Çörün, çöpün içinde nasıl nursun
Yanlışı çizip doğru bulursun
Kalbi daralıyor, mim karınca
Ürperiyor, neylerim hesaba varınca
                                                                                7.5.2010 İST
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Karpuz(deneme)

HANİ DIŞI YEŞİL, İÇİ KIRMIZI ŞU BİLDİĞİN KARPUZ İŞTE. BAZEN TADINDAN
YENMEZ,BAZENDE KARPUZ BİLE DENMEZ. İRİ SİYAH ÇEKİRDEKLERİ VARDIR. BAZEN
HOŞUMUZA GİDER DE ONLARIDA YERİZ.
İNSANLAR VARDIR, İŞTE AYNEN ÖYLE İYLİKLE YAKLAŞIRSIN BİR BAKARSIN BİR
TATLI, BİR ŞEKER, ÖZÜ SÖZÜ GÜZEL SOHBETİ  DE TATLI. HEP ONUNLA OLMAK, BİR
ŞEYLERİ  PAYLAŞMAK  İSTERSİN, ARKANI DÖNÜP GİTTİĞİNDE; KAZMA KÜREK SENİ
YOK ETMEYECEĞİNİ BİLİRSİN. SIRLARINI PAYLAŞIR, DÜŞLERİNİ ANLATIR
SEVİNİRSİN.
VE BAZILARIDA VARDIR, YÜZÜNE CANIM, CİCİM.  İÇİ CADI KAZANI GİBİ ARKANI
DÖNDÜĞÜNDE,  BİTTİĞİN ANDIR. NE YAPACAĞINIDA BİLEMESSİN.GİTSEN OLMAZ,
GİTMESEN DE. TAM BİR ÇIKMAZDIR.
BİR DE TAM CİNSLER VARDIR. TAM BİR İĞNELİ FIÇI, DAHA AĞZINI AÇMADAN SENİ
KATİL  ETMEYE HAZIRDIR  HALLERİ,  İŞTE O ZAMAN;
HANİ DERLER YA,  KARPUZ  DEĞİLKİ  KOKLAYIM, DİYEMESSİN, O KAVUNDUR.(!)
                                           28.Ocak.2008 İSTANBUL
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Keçiören'i unutamadık

Şoseden ilçeye varışımız
Vatan kuluyuz, görev şanımız
Kuyubaşı oldu otağımız
Hacıkadın da iş konağımız
Keçiören’i unutamadık

Stadı, parkı, dostluğu hoştur
Gündüz kalabalık, gece loştur
Çarşı, Pazar güzel, gez ya koştur
Birazı düz, birazı yokuştur
Keçiören’i unutamadık

Kalaba’dan akar hep şelale
Ne güzel yamaçta durur kale
Sağdan belediye,  Mecidiye
Soldan, uzar gider Asfalt diye
Keçiören’i unutamadık

Veda ettik üç yıl sonra ona
Alışmıştık biz, üzüldük buna
Ulus, Etlik, Aktepe yakına
Gelişti durdu göç akınına
Keçiören’i unutamadık

                                                                   6.9.2010 İST
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Kedi ile Beşir

Aldı fırçasını boyasını
Geldi boyacı Beşir eve
Parayla boyardı evleri
Başladı boyamaya
Eli yüzü boya mintanı da
Sonra duvardan tavana geçti
Uzun bir sap seçti
Vur ha vur bileğe kuvvet
Bitecek bu iş elbet
Bir baktı karşı pencerede kedi
Beyaz tüylü güzel bir kedi
Oturmuş masaya nazlı nazlı bakıyor
Ah! Kedi olmak varmış dedi
Sonra annesi geldi mama verdi
Kedi afiyetle yedi
Yalandı gerindi
Şans dedi Beşir şans
Bana bir tas su veren bilem yok
Ter damlıyordu alnından
Gurultular geliyordu karnından
Hayat buydu
Kimine pür neşe kimine iş güç işte
Yanık bir türkü tutturdu kendince
“ odam kireç tutmuyor, yar yüzüme bakmıyor”
Beşir akşamı zor etti
Kedi karnı doyunca uyumaya gitti
Kedi ve Beşir gününün elemanıydı
Boya badana bitti
Yolları ayrıldı

                                                         12.9.2011 İST
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Kendimi şımarttım

kendimi şımarttım

Şöyle bir aynaya baktım
ufak bir hesap yaptım
şöyle çarşıya saptım
bir kaç mağazaya baktım
önce bir  ekose kaban aldım
sonra bir gri bot ayarladım
ve gri de bir çanta
bluzumde pek moda
kendimi şöyle donattım
sonra saçlarımı boyattım
ve bir güzel kestirdim
kırıklarını temizledim
ruhumu özgür kıldım
salındı gönlünce bayıldım
düşündüm kendime ne yaptım ömrümce
gülemedim bile gönlümce
bu hafta kendimi şımarttım
sizde öyle yapın
derdi tasayı bir kenara atın
dünyayı bir pula satın
kendinizi şımartın

                                         P.Pehlivan13.1.2012 İST
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Kendin görmek

Bakarım aynaya,
Es geçer dünyaya,
Ruh-u arz rahmana,
Ol tamam devrana,
Kul ola pişmana
Terk-i pür hataya,
Şevkle dur namaza,
Kalb ile niyaza,
Ayna der et hayâ.
Dalma gam,sefaya
Aldanma dünyaya
Kibir kir bu ruha
İylik yap o cana,
Bakma sen bu cama.
Nakşet ki ahlaka
Güzellik, serp mis tene
Nur dolsun bedene.

                                                    24.4.2009 İST
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Kene!

Birkaç kadın ve çocuk gene,
Isırmış, şu melanet kene.
Acılar çekiyor, benim halkım gene.
Onlar, gündem değiştiriyor bak gene.
Ya zam yaparlar gece gece.
Ya da tele kulak oturur gündeme.
Ne olacak bu vurdumduymazlık böyle?
Yayılıyor, bu kene günden güne.
Hani nerde bilim adamlarız?
Ne yapıyor TÜBİTAK ta çalışanlarımız.
Frekanslar mı, ilaçlar mı bozdu gene.
Nerden çıktı?  Niye bu kene.
Ölmek mi gerekiyor yüzlerce.
Kırda bayırda ölüm saçıyor,
Sağlık bakanlığı, peki ne yapıyor?
Aşı maşı, kim ne yapıyor.
Kene çıkmış meydana, millet korkuyor.
Ne olacak bizim halimiz?
Kuş gribi, hiv virüsü, semiz.
Ne zaman bizi düşünür hükümetimiz! ?
Kene mene derken, belkim tükenir neslimiz.
                                                                               4.HAZİRAN.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kına

kınam karılmıyor
Yarem sarılmıyor
fikrim sorulmuyor
Hele sen de ana

Kınasını kardılar gelinin
Mendile bağladılar elinin
Duvağındakı beyaz telinin
Yolu açık olsun gelinin

Kaynana kına karılmıyor
Gelinin avucu açılmıyor
Bir lira at hele nazlanıyor
Gelin hem ağlıyor hem gidiyor

Kınaladım bak elini
Taktım beyaz telini
Bağladım ince belini
Var git gayri ağanın gelini

Anam kına yaktı elime
Kelam eyledi dilime
Sevda derin yüreğime
Durmam giderim evime

P.Pehlivan 6.7.2015 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kır çiçekleri

Rüzgâra meydan okuyan yamaçlarda,
Su değmemiş kıraçlarda,
En tenha, gün değmemiş,
Kuytu çalılıklarda.
Açar, mor, sarı, pembe,
Beyaz,kırmızı her renkte.
Ne sulayanı var nede koklayanı.
Ne öpeni  var ne okşayanı.
Ne bekleyeni  var nede esirgeyeni.
Her şeye inat yinede açar.
Kır çiçekleri.
Gören gözlere,seven gönüllere,
Davetiye çıkarır,
Kır çiçekleri.

                                                5.ŞUBAT 2008
                                                İSTANBUL
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Kırgınım sana İstanbul

Kırgınım İstanbul****
Hatıralar kalmış ceplerimde
Baktım boğaza attığın iplerine
Yamaçlarındaki semtlerine
Kaybettin sen sevgilimi
Kırgınım sana İstanbul

Mavi gözlerin yalanmış
Ay çoktan uykuya dalmış
Adalarda hasretinden yanmış
Sen çaldın sevgilimi
Kırgınım sana İstanbul

Yokuşlarında hep yoruldum
Gün batımında duruldum
Ayrılık ateşinde kavruldum
Hatıralara gömdün sevgilimi
Kırgınım sana İstanbul

                                                  25.5.2011 İST
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Kırıldı Sazım

Yaşadım, seni hayat.
Bazen, huzurlu rahat.
Bazen, acı ve ızdırap.
Bizim içindir, günah ve sevap.
Şimdi yorgunum, heyhat.
Neyleyim,kırıldı sazım.
Dünyaya geçmez oldu nazım.

Haram, helal bildiklerim.
Yapmaya çalıştığım, iyiliklerim.
İstemeden, günah işlediklerim.
Belimi bükmesin, ya’rab!
Dualarım, tövbelerim, tü’rab.
Neyleyim, kırıldı sazım,
Dünyaya geçmez oldu, nazım.

Güneşim tepeye dikildi.
Gençlik bağlarım söküldü.
Kaşım, kirpiğim döküldü.
Buruştu tenim, küçüldü bedenim.
Gözümde, kalmadı eski ferim.
Neyleyim, kırıldı sazım,
Dünyaya geçmez nazım.

Misafirim dünya sana,
Daha fazla eziyet etme bana.
Günahım sevabımla, biraz daha,
Katlanacaksın mecbur bana.
Can çıkmayınca, beden yaşar hala.
Neyleyim,  kırıldı sazım.
Dünyaya geçmez nazım.

                                                    18 EYLÜL. 2008 İST
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Kırk dert

Kırk derdim varsa, otuz dokuzu sen,
Kırkıncısı, senle dolu olan ben.
Şimşek çakar, gök yarılır ya aniden,
Bulutlardan süzülen, yağmur gibi ben.
Gün vurduğunda, yedi renge bürünen sen.
Yerler ıslanır, kirler aklanır.
Sevda dediğin, sinede beslenir.
Yürekte, özenle saklanır.
Rüzgâr ensemden seni seslenir.
Kırılan dalın, yeşeren tomurlarında ben.
Akşam olup, gün çekilirken kızıl renginde,
Bakıra çalar, dallarda yaprak yeşilinde.
Hüzne dalarken gece, hicran gönlümde.
Doğmayacak, sabahın kahrında ölen ben.
Ne sevdiğimi bildin, ne gördüğünde ben.
Oysa ömür boyu dizelerinin dibinde yaşarken,
Seni, sende seven bir yürek taşırdım ben.
Beni hiç sevmedin, sevseydin anlardım ben.
Sana mutluluklar diliyor, seven yüreğim ve ben.

                                                                                                   13.10.2008 İST
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Kız sen Karamürsel sepeti misin

Gülücükler saçıyorsun
Domur, domur açıyorsun
Gel deyince kaçıyorsun
Kız sen Karamürsel sepeti misin?

Altan, Altan süzüyorsun
Gamze, gamze gülüyorsun
Neden niye üzüyorsun
Kız sen Karamürsel sepeti misin?

Kaşlar keman söylüyorsun
Sözler ferman döküyorsun
Küsme canan üzüyorsun
Kız sen Karamürsel sepeti misin?

Gel desem de gelmiyorsun
Kadir kıymet bilmiyorsun
Benden de hiç geçmiyorsun
Kız sen Karamürsel sepeti misin?

                                                                 6.1.2011 İST
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Kızan Üşür!

Annesinden, bebek istedi,
Küçük İrem.
Bir gün, iki gün,
Her eve geldiğinde,
Hani, bebeğim nerde?
Annesi alırım, kızım derdi.
Kıvır kıvır saçlarını savurarak,
Küstüm sana, der.
Küçük dudaklarını büzerek,
Kara gözlerinden, yağmur damlası gibi,
Masum gözyaşlarını dökerdi.
Annesi, bir gün;
İşten çıktı, biraz yorgundu ama
Kızının,  sevgisi yüreğinde yoğun
Bulgar pazarına gitti.
Çantacılar, et bebek, porselen, oyuncak
Biblo ve benzer şeyler getirir, satarlardı.
Sene, seksen dokuz
Bulgaristan dan hızlı bir göç var.
Zaten ne zaman duruldu ki, balkanlar.
Birçok bebeğe baktı, beğenmedi.
Sonra, bir oğlan kel kafalı,
Tulum giydirilmiş, et bebek
Onu aldı, İrem kadar var diye düşündü.
Kızım sevinsin, adıda Uğur olsun, dedi.
Günlük gazetesine sardı, kucağına aldı.
Yanık Kışlanın yolunu tuttu.
Hayli yokuştu, biraz hızlı çıktı.
Nefes almak için durakladı.
Her zaman geçerdi buradan,
Çoğu kadınlar tanırdı onu.
Onlardan biri rastladı, ne haber, nasılsın?
Gülümsedi, henüz nefesini toplayamamıştı.
Aman! Dedi, kadın.
Çocuğuda gazeteye sarmışsın.
Üşür kızan…
                                                      15.MAYIS.1999 KIRKLARELİ
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Kim

seni benden kim alacak
alırsa alsın
belki acısı kalacak
kalırsa kalsın
kalbimi kim yakacak
yakarsa yaksın
belki külleri kalcak
kalırsa kalsın
bana kim hicran yükleyecek
yüklerse yüklesin
belki gözyaşım donup kalacak
hasretin beni kavuracak
varsın kavursun
belki aşk yeniden doğacak
alıp rüzgara savursun

P.Pehlivan 16.4.2012 İST09:04
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Kimin umurunda İstanbul

Akmayan nehirler gibi
Küçük şehirler gibi
Sana bağlandım ben
İstanbul kimin umurunda
Bakışların Aşiyan
Adalar kirpiklerinden damlayan
Kaşlarının arası bağlar
Gülüşünde Emirgan
Duruşun asil, boğaz kadar
Ben sana bağlandım
İstanbul kimin umurunda
Bir tutam sevgi yeter bana
Kulun olayım gel
Sözlerinde ayrı bir mana
Sarıyer, Tarabya, köy-ü çengel
Feda olsun kanlıca
Ben sana bağlandım
İstanbul kimin umurunda
Haliç, Beyoğlu, Üsküdar
Gizemli Kızkulesi kadar
Tavrın edan Beşiktaş, Moda da mı var
Zarifsin, İstinye, Sarayburnu kadar
Gözlerimde Bebek, Yıldız
Şarkıma söz, kalbimi çalan hırsız
Sana bağlandım ben
İstanbul kimin umrunda

                                                     8.10.2010 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kiraz

Yeşil yaprak,
Dalda, kırmızı kiraz.
Bak, işte geldi yaz.
Asma, yeşillenmiş.
Zamanı var,  biraz.
Ekşilerin sultanı vişnede,
Bir naz, bir naz.
Ama yaz deyince,
İllede, kiraz.

                         12 ŞUBAT 2008 İST
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k-i-r-m-i-z-i

Ateş kırmızı, kan kırmızı
                     Elma ile nar kırmızı
                     Tan kırmızı, şal kırmızı
                     Dudak kırmızı, dil kırmızı
                     Hiç biri yakmıyor.
                     Senin aşkın kadar.
                                                            5.72009 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Koca yıllar

Gelip geçti koca koca yıllar
İz bırakmayan nice haftalar aylar
Şöyle bir bakıp gitti  gülen yıllar
Saçlarıma gümüş teller taktı yıllar
Tutmadı elimden koca yıllar

Çağlayan dereler gibi aktılar
Salkım söğüt gibi salınıp baktılar
Bedenime türlü hastalıklar bıraktılar
Çocukluğumu çalıp gençliğimi yaktılar
Hatıramda kör topal aksak koca yıllar

Gülleri soldurdular birer birer
Nasıl olsa geçer deme acı izler
Ayrılığı besledi hep kinler
Kimini yedi bitirdi yürekte gizler
Bana bıraktı yorgun dizler koca yıllar

8.12.2015 İST
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Kolunda bileklik

Ayağında halhal
Gözler ela kaşlar yay
Sanki seken keklik

Bu cilve bu naz ne olur
Seni sevmeyen kurdeşen olur

Saçlar buğday sarısı
Yanaklar elma yarısı
Kirpikler ok, ok
Şu cihanda senden güzel yok

Bu boy bu poz ne olur
Seni sevmeyen verem olur

Bir gidişi var yel gibi
Sözler akar gider sel gibi
Kaş çatışı el gibi
Kâküller salınır gel gibi

Bu huy bu soy nicedir
Seni sevmeyen sanki zifir gecedir

31.7.2012 İST
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Köhne limanda

Sen,
Sıkma canını.
Kalmam, bu köhne limanda.
Çeker, giderim.
Açılırım, açık denizlere.
Boğulursam da okyanusta boğulayım.
Ne yapsın garip?
Azgın dalgalarla, baş edememiş.
Derler, bari!
Burada kalıp,
Marmara’da mı boğulayım?
Bıyık altından gülüp,
Amma, aptalmı desinler?
Sahi,
Sen, nerede
Boğulmak istersin?
Demir hasırlı, beton duvarlarla,
Çevirdiğin,
O,  küçük dünyanda mı?
Yoksa,
Sana sunduğum,
Sevgi dolu, lebi deryamda mı?
                                                        28.ŞUBAT.2008
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Kör aşık

Gülen gözlerinde,
Aşkı, aradım yıllarca.
Dudağında, bir kelime,
Bir tebessüm,
Bekledim, senelerce.
Vefasızlığının, ağına takılmışım.
Beklemişim, boş yere.
Böyle dönüp durmaktan,
Yorgun düştüm, gecelere.
Baharlar, zor geldi.
Çabuk geçti, yazlar.
Kışa döndüm, çaresizce.
Yaralı bir yürek,
Taşıdım, senden habersizce.
Yorgun gözlerim,
Dalgın, puslu pencerelerde.
Kirpiklerim, direniyor.
Hala, gelecek diye,
Uykusuz gecelere.
                                      12.EYLÜL.1991 ANKARA
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Köyümüzün evleri

Köyümüzün evleri yama yama duruyor
Her gelen bana seni soruyor
Anam rüyalarımı hayra yoruyor

Benim olacaksın inşallah
Boyuna da posuna da maşallah

Köyümüzün pınarları şırıl şırıl akıyor
Bir çift ela göz aha şuramı yakıyor
Anam çifte de kurban kesiyor

Benim olacaksın inşallah
Teline de duvağına da maşallah

26.1.2015 Ataşehir / İST
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Kristof Kolomb

İhtişamla duruyorsun İspanya meydanlarında
Gemilerin seyrediyor hemen arka planda
Oysa Amerika’ya dikmeli heykelini devasa
İzlerine kondular da bak nasıl karıştı tüm piyasa

Sen bir adalar cümlesi sandın oysa o bir kıta
Öğrenemedin bunu yaşarken, kızıl derililer yasta
Dünya haritası değişti, hayatlarda, savaşta
Zulüm ve medeniyet oldu hep yarışta

                                                               2.10.2011 İST
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Kronik aşk

Bu kaçıncı hata
Kaçıncı iflah olmaz dava
Su, toprak ve hava
Ey! Âdem kızı
Güzel Havva….

                                                                 11.11.2010 İST
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Kulsan eğer

Her şey bir şeye değer
Düşünürsen eğer
İyilik yap, iyilik bul
Olmak istersen iyi kul
At denize, Halik bilir
Leb-i deryaya erilir
Orakla ekin biçilir
Başağı zor seçilir
Zor insan, nasıl bilinir
Orta yola nasıl gelinir
Kelimeyi tart dirhemle
Sanma ki onmaz merhemle
Kanayan yara, yap hamle
Elver zora, akşam tez ola
Düşünmek için ver mola
Hayat bu, bilirsin sen
Geçersin feleğin çemberinden
Azmin kırılmasın, yelinden
Yaralanma derinden
Biriktirme sabrını onca
Harca, harca
Yat, kat alınmaz onunla
Barışık kal ruhunla
Deme, hayat mı geçer somunla
Un ufak olursun sonunda
Boyundan büyük işe kalkma!
Yarına bırakma işini
İmanın için sık dişini
Sırası gelince, savarsın keşiğin
Bak, ne kolay oluyor hayat eşiğin

                                                             16.11.2009 İST
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Kum tanesi

Bir inci olmaktı hevesi,
Oysa o bir kum tanesi.
İlk işi bir istiridye bulmak,
Sonra su ile gönlüne dalmak.
Karıştı hızla suya, yanaştı ona.
Olmadatabii ilk dalışta
Bir iki hamleden sonra,
Açtı kapağını istiridye,
O da daldı içeri sessizce.
Yoktu mavi deniz,
Başlamıştı uzun gece.
Sabırla yoğruldu, usare içinde
Pürüzlerinden sıyrıldı.
Döküldü kiri, pası,
Aydınlandı, parladı,
Ay misali.
Sanki nurlandı her yanı.
Ama karanlıktı mekânı.
Ne kudretti onu has yapanı.
İstiridye olmuş tu kapanı.
Düşündü emek gerek,
Arıtılmış birde yürek.
Bekledi günün gelmesini,
Açıldı midyenin çile hanesi.
Vakit tamamdı, nurlu yüzü parladı.
O artık değildi kum tanesi,
Olmuştu incilerin nadidesi.
Gülümsedi istiridyeye,
Teşekkür olsun diye.
Bir hediyeydi dünyaya.
Kum tanesi gelmiş,
İnci dönmüştü deryaya.

                                             7.6.2009 İST
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Kumaş

Bu günlerde sağlık çıkmazındayım
Bitkinim yorgunum biraz
Ama düzelirim inancındayım
Kumaşım iyidir aslında benim
Dedem 88 yaşadı
Nenem 60 benim
Annem 76 sın da oldu rahmetli
Babam 86 sın da öldü zahmetli
Sülalede var epeyce uzun yaşayan
Pes etmem öyle hastalık filan
Kumaşım pek bir iyi, yaman

24.7.2012 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kura İle  hediye  almak

Öğretmen, ders anlatıyordu. Kapı çaldı, on bir yaşlarında iki erkek çocuğu ellerinde bir
poşetle içeri girdi.
--Özür dileriz öğretmenim.
--Hayırdır, dedi öğretmen..
--Biz aramızda kura çekip, her sınıftan bir kişiye hediye aldık, onu verecektik.
--Verin bakalım dedi, öğretmen.
--Ali Fidan dedi biri, diğeri poşeti uzattı gelen çocuğa.
--Peki, siz kimsiniz dedi öğretmen.
--Biz. Beşinci sınıfız dedi biri, diğeri birer ayakkabı almıştık hediye.
--Teşekkür ederiz dedi öğretmen. Ve öğrenciler gitti.
    Fakat, aklına takıldı. İdare bu işi neden çocuklara yaptırdı diye.(çünkü zaman zaman
fakir öğrenciler giyecek yardımı yapılırdı)   yinede hoşuna gitti, rencide etmeden kura
ile hediye aldık diye öğrencilerin getirmesi büyük incelikle tasarlanmış bir yardım şekli
dedi, kendi kendine.
     Zil çaldı, öğretmenler odasına indi. Olayı anlattı, ama niye öğrenciler dağıttı diye
sordu.
--Ama onlar kendi haçlıklarından ayırıp almışlar idare ile ilgisi yok. Dedi bir öğretmen.
O zaman öğretmen daha da sevindi. Bu yaşta böyle güzel bir şey düşünmeleri ne güzel
dedi.
--Peki, fakir çocukları nasıl tespit etmişler?
--Daha önce sınıflara gelip bizlerden isim aldılar.
       Akşam eve gelince eşine anlattı, çünkü çok hoşuna gitmişti,
--Sen, böyle bir şey duydun mu? Bunca yıllık öğretmenim ilk kez rastladım. Yiyecek
falan getirirler, yada veliler alırlar. Ama çocukların yapması, hele hele kura çekip hediye
aldık diye, kişileri rencide etmeden ikram etmeleri. Bu ülkede ne güzel yürekler
çarpıyor. Onları yeşerte bilsek keşke.

                                                                               19.KASIM.2008.İST
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Kurbağa çocuklara

Patlak, patlak gözler,
Islak deri, kocam bezler
Vır ak, vır ak.
Oynar zıplayarak.
Dili bu kadar,
Hep sinek yakalar.
Dereyi pek sever.
Kışın bilmem nereye gider.
Yosunlarla oynaşır,
Çamurlara da bulaşır.
Vır ak, vır ak.
Yumurtalarını kuytuya bırak.

                                             18.5.2009 İST
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Kuru Fasulye(Sevenlerine)

Susuzluktan, kurumuşsun.
Buruş buruş, buruşmuşsun.
Islayalım, seni bir, akşamdan.
Kokun geliyor, uzaktan uzaktan.
Bir özlem başlar, ufaktan ufaktan.
Bir güzel haşlarız seni, sonra.
Soğan, yeşilbiber iyi yakışır sana.
Parça et olsa, daha bir başka.
Lezzetlidir, hiç et katmaz sanda.
Fakirin eti derler senin için.
Çünkü proteince en zengin.
Sultanısın sen, baklagillerin.
Yanına pirinç, ya da bulgur pilavı seçin.
Oh, köpüklü birde ayran için.
İsteyen, zilliyi kırsın,
İsteyen, turşuya başvursun.
Tok olanlar, şöyle dursun!
Eh, nede olsa kuru fasulye.
Atalarımızdan bize, doyumluk hediye.

                                                            11.9.2008 İST
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Kusur arama

Gün gelir seninde başın düşer dara
Derman arar gönlün bulamaz ya
Can havli ile sarar ona buna
Aklıselim ol iyi günde kusur arama
İnsandır şaşar beşer
Ağalar da yere düşer
Dağ başına kış gelir
İnsan başına iş gelir
Olgun ol kusur arama
Akıl vermek kolaydır lakin başa ar gelir
Zaman olur bu hayat sana da zor gelir
Gündüzün gecenden dar gelir
Öfken baldan tatlı gelir
Aklı kâmil ol kusur arama
Bazen olmaz parayla pulla
İki düşün bir salla
Bıyık altından gülen olma
Olur işe taş koyma
Senin de tekerine çomak sokan olura
Hoş görülü ol kusur arama
Ozanım adı üstünde yalan dünya
Bu gün sana yarın mutlak ona
Ders alıp insan olana
Aldanıp dönen kervana
Gaflete düşüp kusur arama.

                                                          26.72009 AKBÜK
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Kuş konmuş elma dalına

Suluova’nın yoluna
Kuş konmuş elma dalına
Petek olayım balına
Dolmuşçu musun, kamyoncu musun yar

Elmalarımın alına
Nazar değmesin halına
Fikrine kimler çalına
Dolmuşçu musun, kamyoncu musun yar

Kiraz sallanır dalında
Kızlar ballanır çağında
Evlenmem kışın ayında
Dolmuşçu musun, kamyoncu musun yar

                                                      6.1.2011 İST
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Kuşlar

Gök yüzünde kanat çırpar dururlar.
Ne bitmez ümitleri var,
Asla yorulmazlar,
Geceden gündüze gelirler.
Dünyayı engin maviliklerden,
Kuş bakışı görürler.
Yürekleri  çırpınır,
Özgürlüklerine sevdalı,
Kuşlar gibi çırpınıp,
Dünyaya tozpembe bakmalı.

                                  31Ocak2008
                                  İSTANBUL
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Kuyu

Bakma öyle
Suç benim mi?
Her kuyunun var bir suyu
Her kulunda bir huyu
Nasıl?
Acı ya da tatlı suyu
İşte öyle be
Kulun huyu

                                                     5.7.2010 Akbük
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Kuzu

Küçük şirin
Yeni çıkmış beyaz yünleri,
Yapış, yapış.
Küçük kulakları,
Süt emmeye hazır dudakları.
Bazen sade beyaz, bazen siyah
Burun çevresi.
Adımları küçük ve hızlı.
Annesinin arkasında,
Yayılır nazlı nazlı.
Baharın habercisi gibidir onlar,
Bakmaya doyamazssınız
Ne türlü yapar oyunlar.

                                              31 Ocak2008 İST
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Kuzum

Kuzum
Toprak kabarır
Filizlenir canlar
Neşe saçar çiçekli bahar
Asırlar geçer yazlı kışlı
Bedenler genç, yaşlı
Neler görür bu göz
Bir olguya kayar öz
Akıl, mantık var ya
Kullanana daha ne olsun
Yeter be kuzum

                       8.7.2010 ABÜK
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Külfet

Nedir bu illet
Bıktı hep millet
İyilik mi külfet
Nerden çıktı bu?
Biri der evet
Öteki yo, ret
Hayır, yok, gaflet
Nerden çıktı bu?
Bıktı ya millet
Onlar yek şirret
Böyle, o zulmet
Nerden çıktı bu?
Gayrı bir bitse
Millet oh! Dese
İş ola, külfet
Nerden çıktı bu?

                                                                    5.9.2010 İST
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L a h a na

Demem kimseye halim,
Mevla’m bilir ahvalim.
Nedir ettiğin be zalim.
Kederlerim dürdüm içime,
Âlem çare değildir derdime,
Kat, kat döndüm keleme.
                                                              30.6.2009 İST
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L a l e l e r

Yollar dolusu laleler
Gönlümü hoş eyler
Gözlerimde seneler
Güzelliğin sergiler
Tarih kokan laleler
İhtişamın adıdır
Sultanlığın yâdıdır
İstanbul’un tacıdır
Özü yumru, safı beyazdır
Sarı, kırmızı mor laleler
Mevsiminde açar ahenkle
Bir endamı çelenkle
Asırlara yazdırmış adını
Siyah lale Mimar Sinan’ı
Çinilerde zuhur eder laleler
Sabrın hoş görünün gülüdür
Nedim devrin bülbülüdür
İstanbul’un sembolüdür
Baharı müjdeler laleler

                                    28.12.2009 İST
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Leylaklar açardı yolunuzda

Leylaklar açardı yolunuzda*

Sana gelirdim ben her sabah
Yüreğim çarpardı içimde telaş
Kapıda beklerdim mis kokar etraf
Leylaklar açardı yolunuzda

Gülen gözlerin hep camda
Beklerdim seni ben kapıda
İpek saçların omzunda
Leylaklar açardı yolunuzda

Mis gibi kokan ak tenin
Leylak taneli sözlerin
Dolardı içime gözlerin
Leylaklar açardı yolunuzda

Su gibi aktı hep yıllar
Senle doluydu anılar
Sevgi paylaştık o anlar
Leylaklar açardı yolunuzda

Sonra gittin sen uzağa
Acılar doldu bu bağa
Soldu ümitler ben dağa
Leylaklar açardı yolunuzda

Ne sen varsın yar ne o yer
Gönlüm boş avare  gezer
Ah yüreğimi ne ezer
Leylaklar açardı yolunuzda

                                                        15.4.2011 İST
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Leylek

Leylek leylek  havada,
Yumurtası tavada.
Leylek gelir mi bu havada?

Bir de gelirse ya,
Sıcaklık düşer Şubata.
Gezer nazlı nazlı tarlada.
Uçarken görürsen havada,
Bütün yaz gezersin amma.

Yuvasını yükseğe kurar,
Üç yavru yapar, birisini atar.
Solucanı pek sever,
Kâh uçar, kâh gezer.

Leylek bacaklı kızlar,
Eteklerini büzerek geçer.
Sonbahar gelir göç ederler.
Ee; Onlara zaten göçmen kuşlar derler.
                                                                         18.ŞUBAT.2005
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Leylekler hakında ilginç bilgiler

Leylekler: Genelde sıcak bölgelerde yaşarlar. Bu yüzden sürekli baharda ve sonbaharda
göç ederlerler. Bugünlerde ülkemize gelen leylekler hoş görüntü oluşturuyor
gökyüzünde.   Bunların bir kısmı ülkemizde kalacak bir çoğu  avrupa ülkelerine ve
Amerikaya doğru uçacak.
             Leylekler: Boyları 1-1,5 m arasında değişir beyaz gövde kırmızı uzun gaga ve
kırmızı uzun bacaklı hayvanlardır, genelde börtü böcek, fare,solucan,köstebek yer.
yavruları ane kursağında getirdiği su ve yiyecekle besler. Yuvayı erkek leylek yapar ve
korur.
            Leylekler göç ederken, deniz ve okyanus üzerinde uçmazlar. Her an karaya inip
dinlenecekleri güzergahları tercih ederler. Ve uçuş yollarını ısıya göre ayarlarlar
            Leylekler; gagalarını vurarak anlaşırlar. Bize aynı gelsede vuruşlar farklı sesler
çıkarır. Çiftleşme zamanı ses çıkararak erkek leylek dişinin etrafında dans eder.
             Hemen her köyün bir leyleği vardır derler, heryıl aynı ağaç,baca, yada direğe
gelip yuva yaparlar.
            Leylekler: Genelde sıcak bölgelerde yaşarlar. Bu yüzden göç ederlerler.
Bugünlerde ülkemize gelen leylekler hoş görüntü oluşturuyor gökyüzünde.   Bunların
bir kısmı ülkemizde kalacak bir çoğu  avrupa ülkelerine ve Amerikaya doğru uçacak.
             Leylekler, genelde börtü böcek, fare,solucan,köstebek yer. yavruları ane
kursağında getirdiği su ve yiyecekle besler. Yuvayı erkek leylek yapar ve korur.
            Leylekler göç ederken, deniz ve okyanus üzerinde uçmazlar. Her an karaya inip
dinlenecekleri güzergahları tercih ederler.
            Leylekler; gagalarını vurarak anlaşırlar. Bize aynı gelsede vuruşlar farklı sesler
çıkarır. Çiftleşme zamanı ses çıkararak erkek leylek dişinin etrafında dans eder.
             Hemen her köyün bir leyleği vardır derler, heryıl aynı ağaç,baca, yada direğe
gelip yuva yaparlar.
            Baharın müşdesici leylekler hoş geldiler......
......
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Lider oturum

Geçmişe bir yolculuk
Baktık çoluk çocuk
Tekrar var TRT den
Sene 1991 den
Bakın, neler var
Hey gidi yıllar
Akbaşlı bir sunucu
Beyaz saçlı, kel başlı
Orta yaşlı, dalgalı saçlı
Hepside lider konuk
Tartışma enflasyoncuk
Hepsi geçti tırmanışa
Seçim var, iş düştü başa
Binanaleh, nitekim
Allahın izni ile biz
Evele Allah çözeceğiz
Sunucu dedi” ya siz “
Efendim, ağır sanayi
Yakmayalım kadayıfi
Traktör fabrikası, boş file
Halkımız çekmesin çile
Prof aldı mı sözü
Sosyal çalışma özü
Paşa oğlu deneyimli
Halkı kendimize yakın görmeli
Derken Kıbrıs fatihi
Köykent, kooperatifi
Anlatıyor uzun uzun
Batı ülkeleri örnek
Lazım gerçeği görmek
İşçi diyor Perinçek
Sosyalizm gerek
İş, hak, paylaşmak
Vatandaşa yanaşmak
Hükümetin sahibi bak
Yılmazın Mesudu, ıı,ii
Nasıl olacak sayıyor tedbiri
Erbakan diyor “niye düşmedi”
“Sizi Siyonist zihniyetliler “ gidecek
Adil düzen gelecek, çözecek
Ecevit diyor,” halkçı düzen “
İnönü diyor mutlak ben
Demirel hayal kurmayalım
Perinçek; Halka eziyet sunmayalım
Kaç yıl geçti aradan
Bir kısmı gitti dünyadan
Kimi hapse düştü
Kimi küme düştü
Kimi siyasetten uçtu
O çare hiç yoktu
Enflasyon zirveye çıktı
Hep cuktu, caktı
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Vatandaş çekti çekti
Bir hatıra, ekrandan geldi, geçti
Seçimler yetmedi size
Referandum geçti elinize
Vatandaşım! Sen dinle dinle
Merhem olsa bari yarana tek kelime
Hadi bakalım referanduma, hayırlısı
Bitmedi, siyasetin bu garip sancısı

                                                    10- 8.8. 2010 İST
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Lösemi

/ Dilerim hiç bir beden tanışmasın bu dertle. Acil şifalar diliyorum tüm hasta
kardeşlerime yüce Allah tan /

Lösemi

Yaradan yaratmış bir demden teni
Oğlu, kızı, ana- babanı eşini ve seni
Formatlamış mükemmel her bir bedeni
Kemirir yer bitirir lösemi

Zayıf durma koru, yorma bu bedeni
Alkol sigaraya esir etme hücreni
Düşün kendini, gelecek neslini
Kemirir yer bitirir lösemi

Acılara gebe günleri, geceleri
Beden acısına düşeceğin ruh halleri
Yitirilen güzellikleri, ümitleri
Kemirir yer bitirir lösemi

İyi beslen düzenli yaşa bakma geri
Yüreğin olsun hep bayram yeri
Boşa çıksın mikropların hep seferi
Kemirir yer bitirir lösemi

Ölüm her faninin kaderi
Hastalık olmamalı ezberi
Mutlu yaşamalı günleri
Kemirir yer bitirir lösemi

Perihan’ım nedir bu illet neferi
Dostluk olmalı yardımda seferi
Sevgi her derdin barış çemberi
Kemirir yer bitirir lösemi

16.10.2012 İST
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M a z l u m       d a y ı

Çarşının tam orta yerinde
Bir biz,nasırlı elinde
Bal mumu ipliğinde
Çekiç, örs, tahta masanın üstünde
Deriden  önlük dizinde
Tek oda, kuyruklu odun soba
Hem iş mekânı, hem barınağı
Kimdi, neydi gizem sığınağı
Bir yeşil çaydanlık, soba üstünde
Abdest alırdı, mavi naylon testide
Ağır bir deri kokusu, neydi öyküsü?
Dip tarafta karyola, örtülü
Kırmızı, yün battaniye
İki tahta eski sandalye
Birkaç tamir olmuş kundura
Vitrinde seyir, asılı ayakkabı bağı
Beş, on ökçe ve üç, beş kutu boya
Bir kaç kösele rula
Arada eş, dost sohbet için orada
Çocuktum ya, tamire götürürdüm
Evde, kimin varsa hasarı
Babamın esnaf komşusuydu ya
Bana, torpil geçerdi, arada
“Gel, yarın bunları almaya”
Bazen camiye giderdi
Beklerdim, kapıda uzunca
Gelirdi, koşarak sonunda
Hep merak ederdim,
Niye yalnız yaşardı acaba?
Kimi derdi hapisten çıkıp
Yerleşmiş, kaçıp, buraya
Kimisi derdi, kanlısı varmış da
Ama o bizden biriydi sonunda
Herkes severdi, küçüktü kasaba
Tanırdık birbirimizi, sonunda
İncitmezdik, horlamazdık
Dostça yaşar, kırmazdık
Ayıp, günah bilirdik
Büyük, küçük adap
Bakkal, berber, manav,  kasap
Yalnız bırakmazdık
Arayıp, sorardık
Sahipsiz, naçar değildi kimse
Herkes yardım ederdi bir birine
Paylaşırdık aşımızı, işimizi
Bayramı, seyranı, sevgimizi
Korurduk hakkımızı
Saklardık sırrımızı
Verme sırrını dostuna,
Dostunda söyler dostuna
Değildi hiç biri
Ketumdu er kişi
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Bir gün duydum ki, gitmiş
Köşker Mazlum dayı
Çok ayakkabımı dikti
Çok ökçe çaktı, kenar çekti
Eş dost ihtiyacı karşıladı
Neydi, kimdi?
Önemlimiydi sanki
Bizimle yaşayan, bizden biri
Doldurmadı yerini bir diğeri
Hani ne derler?
Vardır bir kedinin bile yeri
Çocukluğumun renkleri
Avare, sucu Ali dayı
Deli Muhittin/ muittin
Ya da Mazlum dayı

                                                     1.5.2010 İST
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M e m l e k e t

Bir mezar taşı var
Havası bana yar
Çocukluğum kalan kar
Tanıdık, dost var
Memleket memleket
Çiğdemler açar
Muştudur bahar
Leylaklar çoşar
Cıvıldaşır kuşlar
Memleket memleket
Yol iz dost bana
Ayva çiçek açana
Bil ki yaza az var
Ah o hatıralar
Memleket memleket
Varırım özüm toprağına
Okurum el açıp dua
Eş dostuyla yan yana
Uzanmış sonsuzluğa
Memleket memleket
Bir yarım kalır orda
Yüreğim bilesin harda
Gözyaşım düşer toprağa
Kokar hasretin doğa
Memleket memleket

                                                10.1.2010 İST
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M ev s i m l e r çocuklara

Düşünce yapraklar
          Dedem dedi, sonbahar
          Şimdi dolu, çarşı-pazar
          Ayva ile nar
          Uğuldadı rüzgâr
          Nenem dedi kış
          Ağırır dizlerim vış,vış
          Çıkınca soğuklar
          Kurulur sobalar
          Eriyince kar
          Babam dedi, bahar
          Yeşillenir kırlar
          Uçar kelebek,
          Koşar kuzu ürkek
          Terledim biraz
          Annem dedi, geldi yaz
          Bak dallar hep kiraz
          Kalksın kışlıklar
          Çıksın tüm yazlıklar
                                                        4.10.2009 İST
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Madame Bovary

Geçemedi hayal köprülerini
Hep okudu aşk öykülerini
Yıprattı haybeden sinirlerini
Kaderden öteye geçilmiyor

Zaman mekan dar geldi çoşkuluruha
Karışamadı depdeli çümbüşlü güruha
Konmadı talih kuşu ne zümrütü anka
Özlemler, acılar, hasretler bitmiyor

Her kadın ayrı bir çiçek başka dünya
İçi cevher dolu, ruhunda hayal rüya
Didinir, uğraşır mutluluk arar güya
Bahta altın taht kurulmuyor

Nice Madame Bovariler,Leylalar var
Bu ülkede hayat onlara zor, dar
Anadolu sabır Anadolu kör yar
İsimsiz kadınlara ahval sorulmuyor

Havva dan bu yana dolu bin cefa
Çok azı yaşar aşk,görür zevkü sefa
Şükür tek ilacı tesir eder ruha
Kadın sevgisiz, sabırsız olmuyor

Perihan Pehlivan 25.9.2013 Ataşehir/ İST
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Magusa(KIBRIS)

Kıbrıs Türkünün ticaret limanı, tarihi bir şehir.Kalesi kale içi çarşısı ayrı bir
güzellik.Denizi türkuaz yeşili tertemiz.  Maraş; apayrı bir dünya, bambaşka bir rüya.
Harekat öncesi Tüklerin çoğunun giremediği cennetten bir köşe. Şimdi kapalı o cennet
köşe. Bakımsız, harab. Bir zamanlar ünlülere kucak açmış turistik, modern bir belde
imiş.. Çarşılarında ünlü markaları satan dükkanların eski levhalarını görmek mümkün.
O dönemin yaşantısını hayal etmek  ve otuz sene öncesi bu denli lüks ve güzel olan bu
şehir burada saklı ve resim çekmek yasak. Hayalet şehir olmaktan bir an önce çıkmalı,
kurtulmalı geçmişin acılarından. Kardeşçe, güzel bir yaşama merhaba demeli uyuyan
bu güzellikler. Üniversitesi ayrı bir dünya, dünyanın her yerinden öğrenci kardeşçe
eğitim görüyor. Özgür, mutlu. GaziMagusa, tüm güzelliğini bu günlere  taşıyabilmek için
kanın son damlasına kadar savunmuş kendini. Çevresinde birçok tarihi yer var. Gezmek
için, görmek için,eğitim için. Ve güzel bir tatil için sizi bekliyor.

                                                                                                   Perihan Pehlivan
                                                                                                    2005 KIBRIS
                                                                                                    Gezim bir
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Mağfiret

Tevazu gerekir af için
Affetmekse büyüklüktür
Sevgi gerekli herkes için
İyi niyet ruha özgürlüktür

 Perihan Pehlivan İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Makarna

Aslın un yumurta
Özün toprakla su
Tadın bir harika
Sana herşey yakışır
Fakir dostu makarna
Pirinç mi vardı yıllar öncesi
Konu komşu birlikte keserdi
Kaynardı her evin tenceresi
Katkı nedir bilmezdik
Peynirli, yoğurtlu,kıymalı
Nefistir cümlesi
Ananmın nurlu elleri
Yoğururdu geceleri
Fırında pişirirdi
Dilim dilim, kekten tatlı
Doğal ne kaldı
Endüstri tadını aldı
Sadece adın kaldı
Sofralarda hazır makarna

5.11.2015 İST
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Mana

Şu dağı görüyor musun?
Benim kadar yüce
Şu ırmağı görüyor musun?
Benim kadar içli
Şu tepeyi görüyor musun?
Benim kadar yalnız
Şu taşı görüyor musun?
Benim kadar değersiz
Ölüm gelince….

                                                        18.8.2010 İST
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Manilerim

Akdağı aştım,
Düz ovaya dolaştım,
Gördüm de o yâri,
Düz yolda şaştım.

Tersakan akar gider,
Yeşil ırmağa koşar gider,
Suluova’ya varınca,
Ruhum coşar gider.

Yedi Kır barajına vardın mı,
Kuş cennetine daldın mı,
Hayellerine cigara sardın da
Oltanı atıp balık yakaladın mı?

Su akar gider,
Bendini yıkar gider,
Gün gelir, gönül,
Nazından bıkar gider.

Amasya’nın dört yanı kaya,
Can kurban bağlarına,
Yeşil ırmak boylarına,
Doyulmaz toylarına.

Ayva var, nar var,
Ak dağ da kar var.
Suluova da bahar,
Canıma can katar.

Elmanın dalına,
Yanağın alına,
Yine geliyor yanıma,
Yârim salına salına.

Su geçer künkten,
Can çıkar ümükten,
Adam mı olunur,
Geçmeyince askerlikten.

Duvar dibi sarmaşık,
İşler biraz karmaşık,
Âşık dediğin azcık,
Olmalı kafadan kaçık.

Kahvesi bol köpüklü,
Geliyor çift örüklü.
Ata binmiş gidiyor
Çizmesi körüklü.

Bahçelerinde tut ağacı,
Bir evde üç bacı.
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Gözümde yaş, kalbimde acı,
Kıvrım kıvrım, sevdiğimin saçı.

Yar belinden belinden,
Ne çektim senin elinden.
Eğer beni seversen,
Düşürmeyesin dilinden.

Şeker pancarı sökülür gider.
Soğan tadına bükülür gider.
Sebzenin hası, Çelteğin kara elması,
Suluovalının geçim kavgası, çekilir gider.

Yaz kalemim yaz,
Bahardan sonradır yaz.
Elim çalar da saz,
Gönlüm razı olmaz.

                                                           17.ŞUBAT.2009 İST
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Manilerim üç

Zeytinin dalı yeşil
Eser rüzgâr efil, efil
Ben seni çok severim
Yüce Mevla’m kefil

Deniz dibi yosun
Yüreğim senin olsun
Her lafa inanma
Sevdiğin tez senin olsun

Denizde var balık
Kumsal hep kalabalık
Şimdi kızlar seviyor
Hep bir sezonluk

Yağmur yağıyor sicim
Gel otur be cicim
Hani söz vermiştin
Nerde kaldı senin sözün.

Devenin hörgücü sırtında
Kıl çadır kurulur vahada
Yalnızlık Allah’a mahsus
Hadi gel barışalım bayramda

Kınalı kuzum
Sanadır nazım
Yansa da özüm
Sensin iki gözüm

Gemi gelir yelkenli
Sana giden yollar dikenli
Bir name yazmış benli
Her kelimesi sitemli

Değirmene varamadın
Buğdayı un edemedim
Onca yıl bekledim
Seni yar edemedim

Ölüm dediğin bir nefes
Tadacak onu herkes
İster yerde ol ister gökte
Bulur seni son nefeste.

Türkeli, Türkeli
Yüreği özgürlük seli
Türk’e zincir vuracak
Mutlak olmalı deli.

                                                             12.7.2009 AKBÜK
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Maraş ta üç gün üç gece

Günlerdir süren hazırlıktan sonra; Merak ettiğim Antep,Maraş ve Hatay yolculuğumuz
başlıyor. Atatürk Hava limanından kalkıyoruz. Adeta süzülüyor uçağımız. Güzel bir gün
güzel bir niyet. Haydi hayırlısı. Bir saatten fazla uçuyoruz kaptanımız" İnişe geçiyoruz
kemerlerinizi bağlayıp dik oturun "Diyor. Aşağıya bakıyorum. Maraş yeşil bir ova gibi
görünüyor bir kısmı dağlık. Asıl amaç Maraş ta Kızımın düğününü yapmak biraz da
yakın çevreyi gezmek. Nihayet, Kahraman Maraşa ayak basıyoruz saat ona çeyrek var.
Derken uçaktan çıkıp bagajımızı alıyoruz biraz küçük hava alanı. Sonra kızım ve
damadım bizi karşılıyor birde kiralık araba firmasının yetkilisi. Arabalarımıza binip,
Maraşa doğru ilerliyoruz. Şehir çok uzak değil. Bu arada araca ilk istasyondan petrol
alıyoruz ve damadın arabasını takiple öğretmen evine gelip dinleniyoruz. Sonra damat
geliyor onu takip ederek dünürlerin evine doğru ilerliyoruz. Maraşın ortasından geçip
adeta dağ yamacına tırmanıyoruz. Sanki Maraş halkı sırtını dağa vermiş. Daha sonra
öğreniyoruz önceden olan bir deprem buna neden olmuş. Yeni bir aile yeni bir kültüre
merhaba diyoruz. Sıcak kanlı insanlar. Şiveleri biraz değişik geliyor. Hoşbeş yorgunluk
kahvesi ve Maraş usulü yemeklerden sonra.Kısa bir Maraş turuna çıkartılıyoruz. Önce
terasa gidiyoruz. Manzara muhteşem. Çayla birlikte Antepfıstığı ve tarhana geliyor ama
bizim usülden değil incecik. Aklıma jelatin geliyor. Çekiniyorum yemeye sonra ufaktan
alışıyorum. Biraz oturup resim çekiniyoruz. Sonra kalkıp Kaleye gidiyoruz. Ve
anlatıyorlar. Tarihten tarih çıkıyor ve karşıda bir camiyi işaret ediyorlar. Sütçü imamın
cami. Vaaz verirken kalede şu andaki şanlı bayrağımızın yerinde Fransız bayrağı varmış
ona bakarak diyor ki:" O bayrak orada iken içiniz nasıl rahat ediyor nasıl huzur
buluyorsunuzé ve ardından isyan başlıyor. ve o bayrak nihayet indirilip Türkün şanlı
bayrağı çekiliyor. Ruhları şad olsun. Bu güzel şehri bize hahşedenlere saygımız sonsuz.
Ve kale içinde bulunan saraydan padişahtan ve kızından bahsediyorlar ve gizli geçitten
karşıda bir hamama nasıl gidip geldiklerinden. Ben çok kale gördüm mekruh,yıkık,
pislik içinde. Burası adeta korunmuş. Daha önce biri işletiyorum sosyal tesisler varmış
ama kapanmış. Sonra tekrar öğretmen evine dönüp istirahat ediyoruz. Ertesi sabah
erkenden Antepe gidip geziyoruz tarih 24 Mayısı gösteriyor. Maraş hep yağıyor. Antep
sıcaktan kavruluyor. Ve o gece düğün oluyor Liva düğün salonunda.  Maraş usulü güzel
bir düğün. Yeni çifte mutluluklar.Tarih 25 Mayısı düşüyor. Tekrar Maraşı geziyoruz.
Şehrin ortasında uzunlamasına bir bark parkın baş tarafındanda bir anıt ve daha sonra
yol kaleye uzanıyor. Yer altı çarşısı ve eski bir çok anıt. Maraş güzel. Huzurlu ve en
önemlisi yeşil. Her yerde Dondurma reklamı var. Sonra bir Pastahaneye giriyoruz.
Künefe ve Maraş dondurması yiyoruz. Afiyet olsun.
                       Daha sonra çarşı pazar gezinip istirahate çekiliyoruz. Sabah otelimizde
kahvaltı yapıp Hataya doğru yola çıkıyoruz. gezip dolaşıp yiyip içip geliyoruz. Biraz
dinleniyoruz ve telefonumuz çalıyor. Dünürlerimiz akşam yemeğine davet ediyorlar.
Arabamızla bin evlere doğru gidiyoruz yolda kavun ve karpuz alıyoruz. Güzel bir akşam
yemeği yiyoruz. Ev sahibinin eline sağlık, kesesine bereket. Mantı ve içli köfte aklımızda
kalıyor. Sonra gece basıyor otele dönüyoruz. Tabii akrabalarla vedalaşıyoruz. Yarın
İstanbul'a yolculuk var. uykuya dalıyoruz.
                   26 Mayıs Pazartesi Hava alanındayız son kez resimler alıyoruz. Kiralık
arabamızı teslim ediyor ve güvenlikten geçiyoruz. Uçağımız onbeş dakika rötarlı
kalkıyor ve İstanbul.

27.5.2014Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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Masa

Mütevazi  öyle  durur o köşede
Ne zaman efkarlansam kendimce
Başım düşer üstüne öylece
Dinler beni o sessizce
Telefonum,anahtarım yan yana
Ajandam, bilgisayarım da
Emanettir hep ona
Uzun gecelerde izi kalır kupamın
Öfkeme ses verir dert arkadaşım
Tek gözlü ahşap masa
p.pehlivan23.6.2015 beylikdüzü/İST

Perihan Pehlivan
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Matruşka

Matruşkam

Anlat gözleri güzel, dalıp gitme
Gülümseyen gözlerin yüreğinde ne var
Niye gözlerinde bu kadar nem var
Soy zamanı kanasın teni
Boşalt irinli hücrelerini
Anlat bana anlat seni
Sen benim matruşkamsın
Çek zülüflerin perdelemesin yüzünü
Tekleme bırak sözünü
Aksın özgür dereler gibi
Ellerin beyaz ellerin
İpek dokunuşların senin
Ya yüreğin
Açıl bana arala perdeleri
Sahne sahne ser acıları
Işıldasın yüzün döküldükce acı ten
Sen benim matruşkamsın
Ben seni yüceltmeliyim
Çizikleri sevgimle örtmeliyim
Özüne inmeli sevgi gözelerini görmeliyim
Sana seni  çıkarıp vermeliyim
Sen benim matruşkamsın
Açtıkça seni sende daha çok sevmeliyim

2.5.2012 İst

Perihan Pehlivan
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Mavi gözler

Gittin gideli yok hiç haber
Bir/bu sevda burcu muştu bekler
Her şarkı şiirde tektir dilekler
Ne zaman döneceksin  artık yeter

İstanbul seni özler
İstanbul mavi sever
Mavi gözler neredeler

Geceler suskundur sensiz
Gündüzler perişan nedensiz
Gözlerim yollarda sefersiz
Çıkıp gelsen şöyle habersiz

İstanbul seni özler
İstanbul aşkı sever
Mavi gözler neredeler

Umutsuz doğuyor her güneş
Sensizlik ruhumu eder serkeş
Sahillerde martılar keşmekeş
Ansızın geliver doğ ey güneş

İstanbul seni özler
İstanbul mavi sever
Mavi gözler şimdi neredeler

3.2.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Maviş

Ne meraklı, şarkıya.
Abone olmuş,
Radyoya, televizyona.
Onlarla başlayıp,
Onlarla, susuyor.
Elini, uzatınca,
Hemen, seninle muhabbete dalıyor.
Yemi, bitince;
Gagasıyla, yemliğine,
Tık tık vuruyor.
Gerdanında, siyah inciler,
Bir kabarıyor, bir havalanıyor.
Hem sevdalı,
Hem özgürlüğüne dolanıyor.
Açık bulmasın,
Kafesinin kapısını,
Pır,
Uçuyor…
                          9.OCAK.2001 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Mecburmusun?

Beni, böyle üzmeye.
Çiçeği, dalında soldurmaya,
Sevda şarkılarını,
Hicrana döndürmeye,
Anılarımda, acılar yaşatmaya,
Mecburmusun?
Baharını, güz etmeye,
Yaşarken acı çekmeye,
Gözyaşı mı dökmeye,
Mecbur musun?
Bahçemde, güller istiyorum.
Dalında, bülbüller.
Yarınlara umutlu bakmak,
Seninle olmak,
Seninle yaşamak istiyorum.
Hayallerimi,
Yıkmaya mecbur musun?
                                                    28.MART.2001 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Mega Neron

Sevda savaşından
Yeni çıktım
Kırık bir kalp
Hüzünlü birkaç anı
Bedenin acıyan sol yanı
Gözyaşına maruz kalan umutlar
Yaşanmamış gecelere söken şafaklar
sönümlü ufuklar
Taranmamış saçlar
Çatık kaşlar
Kıvrılmış dudaklar
Ve derin ahlar
Seni
Tarihe yazdım
Despot devrin
Aşk katili
Hırsına parçalattın
Sevda yelesi bakışları
Neron bile
Roma’yı böyle yakmamıştı

                                                                       9.9 2010 İST

Perihan Pehlivan
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Memnune

Uzun uzun baktı şişe dipli gözlüklerinin ardında dar sessiz sokağa. Çizgili pijamalarının
içinde iskelet gibiydi. Sırtı hafiften kamburdu. Başındaki beyaz takkesi griye çalmıştı.
Cılız ayakları terlikte adeta kayboluyordu. Başını mutfaktan yana çevirdi, yavaşça.
Memnune çorbamı ıstın mı?
Getiriyorum diye ses geldi
Sonra yavaşca kapı açıldı
Önündeki sehpaya baktı
Buğusu çıkıyordu çorbanın
Sağol Memnune sağol
Ah bu dizlerim!
Taşımaz oldu beni
Tazı gibi koşardım
Sana gelirken
Sende ne nazlanırdın
Aman! Muhittin Bey
Sende çoluk çocuğun yanında
Hadi çorbanı iç
Kapı örtüldü yavaşca
Çocuklarda hiç uğramadı
Dedi kendi kendine
İki kuru elini yüzüne sürdü
İçini çekti uzun uzun
Karşı duvardaki resme baktı
İyi ki ordasın dedi
Gözünden iki damla yaş aktı
Ah Memnune ah!
Ne vardı böyle erken gidecek
Demedin mi bu adam bensiz ne yapar
Yavaşça kalktı yerinden
Bastonuna uzandı yavaşça
Sonra kalktı bin bir zahmet
Mutfağa doğru sürüklendi
Bir kâse çorba için
Adeta ufalandı
Elleri titreyerek yaktı kibriti
Bir kaşık aldı karıştırdı usul usul
Buharlar çıkıyordu
Isındı ısındı Dedi
Kaseseye böldü
Az da ekmek aldı eline
Geldiği yoldan ağır ağır döndü
Oturdu sedire yavaşça
Sehpayı çekip önüne
Bakarak resme yudumladı
Ah Memnune ah!
Ne vardı erken gidecek

                                                                           12.112011İST

Perihan Pehlivan
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Merhaba

Mani:

SELAMUN ALEYKÜM BİR DE MERHABA
BU ÇATI ALTINDA BİR DOST,AKRABA
GÖNÜLLER YAPMADAN GİRME TURABA
SELAMSIZ GÜNLERİN TADI VAR MIDIR....Mustafa Hoşoğlu

merhaba dedum mi?

dedun dedun merhaba
çoktan girdin turaba
bir iki dost var orada
gün olur hoş burada…..Perihan pehlivan

SELAMUN ALEYKÜM BİR DE MERHABA
BU ÇATI ALTINDA BİR DOST,AKRABA
GÖNÜLLER YAPMADAN GİRME TURABA
SELAMSIZ GÜNLERİN TADI VAR MIDIR......Mustafa Hoşoğlu

karıştı herkes söze
haçan gelmesek göze
bir dua bilen varsa
hemen okusun bize......Mustafa Hoşoğlu

Ben de merhaba der devam ederim
karşılık verilen söze biterim
hal hatır sormaya dosta giderim
bülbülsüz güllerin tadı var mıdır….Zafer Yazıcı

VE ALEYKÜMSELAM VEDE MERHABA
HOŞ GELDİN DOSTUM SENDE BURAYA
AZ LATİFE AZ ŞAKA HADİ YAPSANDA
GÖNÜLSÜZ SEVDANIN TADI VARMIDIR.........Mehmet Yağcıoğlu

PACİ SEN NE DEYİSUN
KIS KIS DA GÜLEYİSUN
İŞUM VAR BİLMEYİSUN
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BOŞ DEĞİLUM BURADA…….Mustafa Hoşoğlu

oy uşak ne deduk
biz seni dost pilduk
bak davete birlikte geldik
vızıklık etme paklava yeduk…..Perihan pehlivan

pak uşak ora Rize
merhaba dedun bize
hoş olsasın, düşme krize
şimdi niye çatıysun bize…..Perihan pehlivan

PEHLİVAN BAKDIM TAMA
SEN DA BAKSANA BANA
HOŞOĞLU SEN AHANDA BEN
HADİ TAŞLAŞALIM HEMEN......Mehmet Yağcıoğlu

kim ki çok bakar dama
düşer başına kama
kaldırırlar acile
Doktor yapar bir yama…Mustafa Hoşoğlu

ETMEZMİ HOŞOĞLU SOHBET BÖYLECE
SEN BEN AHA BİRDE PERİHAN HEPSİDE
SEN SÖYLE GÜL EĞLEN HADİ BERABERCE
DOSTLARLA GEÇEN ZAMAN BİTERMİ…..Mehmet Yağcı

bak, Yağci iyi dedin oni
bitmez dostluğun ani
hani nerde grup adami
sohbetin kaçmaya tadi….Perihan Pehlivan

aldık merhabayı yazıcı
bende oldum çizicu
öteki has bir satıcı
o Rizeli acep necu….Perihan Pehlivan

ablam sen çizici
bende oldum yazıcı
Yağcı da iyidi satıcu
o Rizeli de başumuzun tacu.....Zafer Yazıcı
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sağolasın yazıcı
bonker çıktı satucu
resmetti çizicı
krank kesti başının tacu…Perhan Pehlivan

sen de sağol ablacığım
var ol sen de abiciğim
biraz daha yazar isen
sevinçten ağlayacağım.....Zafer Yazıcı

yav sen neden ağlayursun
dert keder şöyle dusun
hadi gül sen yazıcı
bak dost meclisindesin.....Mehmet Yağcıoğlu

sevinçtendir benim ağlamam
gözyaşlarım durun çağlaman
beni buralarda bağlaman
mutluluktan koşasım geldi......Zafer Yazıcı

cözüm yaşardı
göğsüm kabardı
dost dediğin bu
içem bir bardak su.... Perihan Pehlivan

kaldım iki laz arasında
onlar söyler lazcasına
anlamasamda derim ben
nasıl olsa kötü demezsin sen........Memet Yağcıoğlu

iyi  tedun onu
helvanın var unu
o paykuş çalışmaz
olmaz bu işin sonu........Perihan Pehlivan

dua eden ağıza sağlık
yazan ele gönle sağlık
çok fazla dosta ulaştık
baykuşun canına sağlık.........Zafer Yazıcı

haçen biz hep böyleydik
kişi mişi pilmeydik
helva cüzel olmuş yedik
aha da dua eyledik.....Perihan Pehlivan

iyi ettik söz söyledik
günümüz güzel eyledik
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güzel helvanın hepsini
dosta hediye eyledik.....Zafer Yazıcı

sağolsun kardeşim
vardır benim de işim
ne güzeldir bilişim
hoşçakalın demişim.....Perihan Pehlivan

sen de sağol ablam kişi
herkesin vardır bir işi
çok lakırdıya girmeden
kırmak mı lazım kirişi...... Zafer Yazıcı

Perihan Pehlivan
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Merhaba!

Eşe,  dosta
Ağaçta açan yaprağa
Kundakta  ki; çocuğa
Kafesteki, kuşa
Merhaba!

Gökte  uçana,
Yerden geçene,
Yiğitliği seçene
Merhaba!

Adını  bilene
Bilmeyene  de,
Bakana,bakmayana
Merhaba!

Uçana, kaçana
Dost, düşmana
Yüreğini açana
Merhaba!

Selam  verene,vermeyene
Bilene bilmeyene
Gerçeği,görene,görmeyene,
Merhaba!

Sevene sevmeyene,
Sevildiğini bilmeyene
Sevipte,sevilmeyene,
Merhaba!

Okuyana okumayana
Yazana yazmayana
Şaire ozana
Şiir seven Tüm dostlara
Merhaba!

                                                             25ocak2008
                                                             İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Mersin iki

Mersin de harlı şehir
Dağları karlı şehir
Yaylası bağlı şehir
Sevdası kalbe iksir
                                     Yazında bahar yeli
                                     Bolluktur cümle yeri
                                     Denizi, dağı, şehri
                                     Geçinim kolay belli
Bükülür yolu gider
Çavuşlu, Gözne değer
Sülüklü, Sinap cevher
Ömürdür Ayva gediğ
                                    Geldimdi yayla hastı
                                    Kerepiç kaymak tatlı
                                    Hoştu ya oruç vakti
                                    Tantuni damak tadı
Sahili paktı serin
Töresi sıcak derin
Akdeniz senin seyrin
Mersinde yarlı şehir
                                                            6-14. Eylül.2009 MERSİN

Perihan Pehlivan
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Mersin(sevgili anneme itaf ediyorum)

Akdeniz de bir şehir;
Dünyaya açılan, bir liman.
Sıcaktır, her zaman.
Ona, ulaşır Torosları aşan.

Hem turistik,
Hem ekonomik.
Çarşıları, pazarları.
Bağrına basmış, tüm insanları.

Sebzesi bol, tüm yurdu besler.
Sahil boyu, salınır güzeller.
Oteller, moteller yazlık evler.
Tatil şehri, Mersin.

Kız kalesi, çiçek balı,
Yerlerden kalkmaz, incirin dalı.
Açık pazarı, portakal bahçeleri,
Sıcakkanlı insanları.

Kavurması, dürümü,
Portakal, mandalina ve muz
Taze balık,
Ve marina.
Bir sevda şehridir,
Akdeniz akşamlarında.
                                                 11ŞBAT 2008-02-14 İST

Perihan Pehlivan
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Merzifon manileri

Tarihi Amasya kalesi,
Bedesten den gelir sesi
Ferhat ile Şirin efsanesi,
Seyran gah, Âşıklar tepesi.

Merzifon’um ovası,
Yedin mi cimcik çorbası?
Baklalı yaprak dolması.
Meşhurdur Kara Mustafa Paşası.

Radara vardın mı?
Seyrine daldın mı?
Merzifon’a uğrayıp,
Havasından aldın mı?

Bağları, bağları,
Süslü gezer faytonları,
Hatunları, ağaları,
Meşhurdur hamamları.

Parmak, parmak çörek.
Katmerli sac börek.
Besili Amerikan ördek,
Göletlerine vardın mı?

Haşhaşı döverler dibekte,
Keşkeği pişirirler çömlekte,
Şafeyinin suyunu içende,
Dökülür dertlerin bedenden.

Tarihi saat kulesi,
Şallayuk meşhur mesiresi,
Sondaj da piknik eğlencesi,
Sen,  Piri BABA ya vardın mı?

Rüzgârını salar ovaya,
Değişmem som altın saraya,
Harman vakti ay ışığında,
Uykuya varıp, rüyaya daldın mı?

                                                      16.MART.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Mevlam ömrüne ömür katsın

Kozanı mı deldin uç uç kelebeğim
Bahara mı erdin nazlı çiçeğim
Hayallerimi süsleyeceksin bebeğim
Dört mevsimin tadında geçsin

Umutlarımın sembolü olan güzelim
Duygularıma mazhar olmuş nazeninim
Her telefonda sesini özleyeceğim
Can parem bulutlar gölge etmesin

Kara gözlerin hareli hilal kaşlar altında
Sanma gönlüm yareli perişan ak saçlarımda
Mutluluğun mutluluğum olur hazanımda
Bir tanem mevlam ömrüne ömür katsın

31.3.2014 Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Mevsimler

Kış ilkbahar, yaz sonbahar
Bak bir yılda dört mevsim var
İlkbaharda çiçek açar
Kışın bol kar mikrop kaçar
Sonbaharda yaprak solar
Yazın bağlar meyve dolar
Say bak bundan kolay ne var
İlkbahar yaz, kış sonbahar

                                                24.112011İST

Perihan Pehlivan
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Mey ney saki

İçli içli çalıyor keman
Bir ney inliyor aman aman
Şarkıcı kadın giriyor şarkıya
Sanki yanık bülbül şakıya, şakıya
Nezaketten beyaz giyinmiş ay
Bir udi dokunuyor teline vay vay
Hilafetten kurtulmuş zil
Ey şair göz yaşını sil
Şiir alıyor geceden demini
Bir saki ediyor ah yemini
Nihavent mi hicaz mı terenenni
Kırdın canı canan gönül telini
Zamandan geçiyor ağır ağır aşk
Hatıralar yürüyor fısıldaşarak
Düşüyor tel tel geceye saçların
Çoşkusu gecenin yıkık kaşların
Üstümüze çöken geceden duman
Yürek yangısı kokuyor aman aman

10.6.2014 İST

Perihan Pehlivan
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Mısır, Irak olmasın!

solmasın al güller dalında

tomurcuklar yanmasın baharında

ölmesin müminler hak yolunda

Mısır, Irak olmasın sonunda

değerler heba olmasın batının oyununda

kardeş kardeşi vurmasın öz yurdunda

kan olmasın Nilin yeşil suyunda

Mısır, Irak olmasın sonunda

ordu halk demektir, taraf olmasında

vatan, millet, değerler olmalı savunmasında

masumlar hayat bulsun şanında

Mısır, Irak olmasın sonunda

adalet mülkün temeli, selamet onda

barış rüzgarları essin Kahire meydanında

mübarek olsun akıl izan yolunda

Mısır, Irak olmasın sonunda

halk aklı selim ile sukunda

kadınlar, çocuklar ziyan olmasında

huzur güneşi doğsun ufkunda

Mısır, Irak olmasın sonunda

https://www.antoloji.com
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                                                                                                            6.2.2011
İST
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Mimozalar/ Kıbrısta Bahar

Verandada oturuyorum,
Her yerde, sarı tozlar.
Havada, mistik bir koku.
Girne’de bahar.
Top, top sarı çiçekler.
Salkım söğüt edasında,
Açmış, yol boyu mimozalar.

Arkamda, Beşparmak dağları.
Girne’ye bakıyorum.
Çarşaf gibi bir deniz,
Dostluk uzanıyor, Mersin’e kadar.
Nergis kokuları geliyor, bahçeden.
Ama, beni cezbeden, mimozalar.

Yürüyorum, Süleyman Paşa Köşküne doğru,
Yerde; hızlı adımlarla ilerleyen, karıncalar.
Kertenkele, kaplumbağa, yılan.
Ne ararsan var, Girne de bahar.
Saçlarımı dağıtıyor, ılık ılık esen rüzgâr.
Sağımda solumda, sarı perçemli mimozalar.

Çayımı yudumluyorum; gün batımında,
Dağların üzerinde, güneşin  son ışıkları.
Mağrur, başı yukarda, bir erkek sülieti.
Göğsünü, güneşe sermiş, birde kadın.
Saçları, hale hale, beline kadar.
Az ilerde; Lusinin(LUSİA)    evi,aşkını anlatıyor, tarumar.
Gece inmekte,ağar ağar.
Yıldızlara aksetmiş,gibi mimozalar.

Beylerbeyi'ne yürüyorum, gece karanlığında,
Bir müzik yelpazesi, geliyor kulaklarıma kadar.
Geceye kadeh kaldırıyor, turistler.
Egzotik, Kıbrıs restoranlarında.
Üç beş akşamcı, sohbete dalmış.
Çardak altında, mimozalar omuz başlarında.

Bir özlem, bir sevda.
Girne’yi yaşıyorum, ülkemden uzak.
Bir efsane dinliyorum, yerli dostlarımdan.
Bellapais Manastırının bahçesinde, serviler altında;
İki rahip, iki rahibe gömülü, aşk katliamından.
Ne sevdalara sararmıştır, kim bilir mimozalar…
                                                                                  15.NİSAN.2008 GİRNE

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Minik Kuş(Çocuklara sevgilerle)

Bir minik kuş,
Ağlıyor pencerede.
Hani,
Annesi nerede?
Saçları, dağılmış.
O rüzgâr elinde.
Gönlü, sırıl sıklam.
Kalbi nerede?
Bir minik kuş,
Ağlıyor, pencerede.
Gözleri nemli.
Elleri üşümüş.
Titriyor, korkmuş
Besbelli.
Hani,
Sevdiği nerede?
                                 12.EYLÜL.1990 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Misket

Ben Ayşe, sen İsmet
Olmazsa kısmet
Heba olur onca niyet
Sevdaya yaparsın gayrı diyet
Renk, renk bir torba misket
Çocukluğumdan hatıra elbet
Duyarım zaman, zaman hasret
Çıkarırım dolabımdan özenle
Mutluluk dolarım o an seninle
Sevgimi yuvarlarım durmadan
Gülümsersin renk, renk camlardan

                                                                    24.8.2011AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Mor kızlar

Mor kızlar
Koparma çiçeği dalından solar
Yüreği parçalanır gönlü kan dolar
Beşer yıkılır gelecek solar
Goncalar yok olur çalılar dolar
Her yerde mor mor kızlar

İlim bilim yerlerde akıl firar
Kuzular meleşir anası yanar
Sevgisiz toplum insanlık firar
Bir cahil elinden bir çınar yanar
Her yerde mor mor kızlar

Mordur çatıları çürük kapıları
Keskin bıçak kör kurşunları
Kim yıktı, yaktı bu sevda kapıları
Atmayın atmayın adressiz kurşunları
Her yerde mor mor kızlar

5.2012 İst 00:02

Perihan Pehlivan
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Muhammet Mustafa(S.A.V)

Nura karg, oldu dünya,
Son verdi, karanlık bir çağa.
Dağ taş ve tüm doğa,
Selam durdu ona.

İndi yeryüzüne,
Muhammet Mustafa.

Onun gözleri bizim,
Görmediklerimizi gördü.
Onun kulakları, bizim
Duymadıklarımızı duydu.
Onun sözleri, hiç incitmedi.

İndi yeryüzüne,
Muhammed Mustafa.

Yönelin dedi; Allaha
Tapmayın putlara asla.
Sözü vardı, Allaha.
İslami, yaymak için tüm dünyaya.

İndi yeryüzüne,
Muhammed Mustafa.

Daveti vardı, İslama,
Hurafelere ve bağnazlığa,
Savaş açtı ümmetiyle.
Yılmadı asla, sığındı Allaha.

İndi yeryüzüne,
Muhammed Mustafa.

Kur'an dedi, rehberiniz.
Şefaatim,  ümmetime,
Miraçta verildi, müjdeniz.
Ey mümin! eziyet etme kendine.

İndi yeryüzüne,
Muhammed Mustafa.

Hadislerin öğüt bize,
Gökte,  Muhammet,
Yerde,  Ahmet.
İslam güneşi, sönmeyecek elbet.
Seninle olmayı,  dileriz hepimizde.

İndi yeryüzüne,
Muhammed Mustafa.21.ŞUBAT. 2008-02-24.İSTANBUL
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Muhittin (Zihinsel özürlülere itafen)

İri yarı,  esmer.
Siyah çizgili gömleği,
Uçkurlu siyah pantolonu,
Elinde kalın sopası ile
Her Cuma,
Şeker camii kapısında,
Biraz fukara aklıyla,
Dilenirdi, Muhittin.
Çocukları hiç sevmezdi;
Kovalardı hep küfrederek.
İncitirlerdi onu,
Deli Muttin, deli Muttin diyerek
Çocukluğumdan,  bir çeyrek.
Bazen çok üzülürdüm,
Bazense seyrederdim gülerek.
Oysa şimdi, onların okulu bile var.
Eğitim, ne güzel şey, görmek gerek.
Muhittin!
Beklide senin gibileri görerek,
Dedi ki;  eğitimcilerimiz,
Muhittin’leri;  eğitmek  gerek.
                                                             11.ŞUBAT.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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munasebetsiz

Pat, diye araya girer.
Her şeyi, merak eder.
Kulak kabarttır, her lafa,
Konuştukları safsata.
Burnunu sokmasa, her işe.
Ya uyuz ola, ya şişe.
Zevzekliği, pek sever.
Birini, öbürüne muhbirler.
Eşeler, deşeler, birazda ekler.
Anlayamazsa, bir şeyler.
İnce fikirden, tımarhaneye gider.
Aman, çok şükür, diyecekken,
Münasebetsiz ya, er
Pat diye, araya girer.

                                          10.EKİM.1994 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Mustafa Kemale   Veda

Düşüyordu zaman geceden
Ama doğmadı güneş yüceden
Kafesten çıkıp gitti
Bir tarih sessice bitti
Ağlıyordu Dolma bahçe
Bakıp geçen yarım asırlık ömre
Dün gibiydi Anafartalar zaferi
Kocatepe de başında miğferi
Düşünceliydi çenesinde eli
Akdeniz’i gösterip, dedi ileri
Samsun ufkunda yükselen güneş
Nasıl sarmıştı her yeri
Adım, adım Anadolu kardeş
Akıp geçti ilden ile
Çığ gibi büyüdü gönüllerde
Cumhuriyeti ilan etti
Sanki sihirli bir değnekti
Kalkındı hızla yurdun her yeri
Şimdi ona ağlıyordu zaferi
Anladınız beni diyordu mavi gözleri
Tüm dünya hayrandı ona
Oysa âşıktı vatanına
Puslu bir kasım sabahı
Saat vuruyordu dokuzu beş geçe
Veda etmişti cefakâr millete
Geç bulup çabuk kaybetse de
Çok şey borçluydu ATATÜRK’E
Bu ulus, bu ülke
On kasımlar güç vermeli
Onun devrimleri sürmeli
Sen Mustafa KEMAL
Sen her yürekte celal
Ancak o zaman bu vebal
Baş kaldırır zulmete
Leke düşmez Türküm asalete

                                                                7.11.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Mustafa Kemalin askerleri(Güneş harekatına itafen)

Çok  bekledi, Mustafa Kemalin askerleri.
Çok özür diledi, şehidinden.
Türkün aşından, ekmeğinden
Yiyipte, ona kurşun sıkanlar;
Özgürlüğün ne olduğunu bilmeyipte,
Bindiği dalı kesenler.
Çok bekledi, çok
Mustafa Kemalin askerleri.

Unutmadı hiç kimse,
Ne şehidini, nede yapılan hainlikleri.
Zamanı vardı elbet, zamanı.
Hep aynı çalar, ödünç kahramanların kemanı.
Bir kabarmaya görsün, Türkün ayranı,
Ne çal kalır, ne çaputçu.
Tam şimdi, dökülen kanları alma zamanı.
Sözden anlamayanı etmeli tektir,
Tekdirden  anlmıyanın hakkı, kötektir.

Yurtta sulh cihanda sulh ilkemiz.
Başkasının toprağında da yok gözümüz.
Kimseye verecekte,  tek bir yerimiz.
Aman dileyeni, tutup kaldırmak görevimiz.
Amma iyiliğe kemlik edenede,  ders vermek
Şehidimize verdiğimiz sözümüz.
Mustafa Kemalin askerleri, çok bekledi çok.
                                                                                21.ŞUBAT. 2008

Perihan Pehlivan
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Mustafa’nın harmanı

Mustafa’nın harmanı
Yedi bitirdi ormanı
Kalmadı dizimin dermanı
Gayri sil bu fermanı
Çiçeği sever arı
Arının sabrıdır balı
Aramızda şu kara çalı
Sen büyüksün affediver dalı
Emeğinin tepeciği dikilmiş
Sanki ciğerim sökülmüş
Mustafa’nın harmanı
Yedi bitirdi ormanı
Bil ki zordadır sevdanın halı
Ne arı yapsın balı ne sen ol çalı
Dil ile dudak söker fermanı
Bak çözülür o an dizim dermanı

                                            14.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Mutluluk diliyorum

Mutluluk diliyorum
Bir şey söylemiyorum
Giden gelmez biliyorum
Sana mutluluklar diliyorum

Saçlarıma denk değil zaman
Gözler nemli, yürek keman
Dönüp gelsen yalvartmadan

Düştüm susuz yaprak gibi
Kırıldım naçar toprak gibi
Mecnunam, Leyla’yı aramak gibi

Umutla bekliyorum
Giden gelmez biliyorum
Sana mutluluklar diliyorum

                                                 12.8.2011AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Mutluyum ben mutlu

Uzamayan tel tel saçlarımla
İnce olmayan kaşlarımla
Gülümsemeyen bakışlarımla
Mutluyum ben mutlu

Yapay sanılan olan dişlerimle
Karma karışık işlerimle
Dobra dobur sözlerimle
Mutluyum ben mutlu

Açmayan çiçeklerim, uçmaz böceklerimle
Uykusuz gece, uçarı düşlerimle
Beni terk etmeyen  kadim dertlerimle
Mutluyum ben mutlu

Mutluluk saçan resimlerimle
Duygu yüklü harbi şiirlerimle
Aslında ben, benimle
Mutluyum ben mutlu

21.10.2013 Ataşehir/İst

Perihan Pehlivan
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Müşerref

Buğday başağı gibisin
Mavi göz ak ten, perisin
Sevgi dolu can, meleksin
Can  arkadaşım, dost sensin

Merttin, yürekli dostumdun
Sırlıydın sabır postumdun
Becerikliydin, masumdun
Sırdaşımdın sen, susumdun

Neredesin sen candaşım
Anılarda ki yoldaşım
Özlediğim gün güldaşım
Ara beni bul haldaşım

                                                       15.9.1976 Suluova

Perihan Pehlivan
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Namaz

Rabbin yaratmış seni,
Önüne sermiş tüm âlemi.
Ne prangalara vurmuş,
Ne cehennem zebanileri dikmiş,  başına.
Kendi iradesi ile bulsun, kullarım beni.
Allah’a varma yollarında, ilk adım namaz.

Bakkala gidip ekmek alırsın,
Çıkarıp; hemen parasını verirsin.
Çocuğuna görevlerini yapmazsan,
Seni,  sevmez bilirsin.
Hep diliyor, hep istiyorsun.
Şükran yollarında ilk adım namaz.

Asma köprülerden geçersin,
Lebi derya süzersin,
Güzel,  çirkin seçersin.
Her şeyi tartar, ölçersin.
Kışı yazı,  azı çoğu bilirsin.
Allah rızası alma yollarında ilk adım namaz.

Kötülükten arınmak için,
Mahremden korunmak için,
Seni,  yaratana sığınmak için,
Nizam terazisinden pak çıkmak için.
Duaların kabul olsun diye,
Allah’a sığınma yollarında ilk adım namaz.
                                                                          25. ŞUBAT. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Nasıl unuturum ki

Dün gece baktım resmine
Takılıp kaldım ismine
Hayalimde dalıp cismine
Hatıralarım araladım yine

Biliyor musun abla seni hiç unutmadım
Hani bir gün balık yemiştik hepimiz
Ama sen hastalandın yarıda kaldı sevincimiz
Sen genç  kızdın ya bense çocuk
Hastalandın terledin boncuk boncuk
Alıp gittiler seni  hastaneye
Babam, annem iyi ol diye
Dayanamadım geldim koşarak
Sokuldum kapıdan korkarak silik
Fakirdik biz ayağımda şıpıdık terlik
Koridorda yürüdüm şıpıdık, şıpıdık
Baktım yattığın odanın kapısından
Nefes bile almadım korkudan
Naylonla sarmışlardı yatağın etrafını
Ne bileyim oksijen çadırıymış yani
Öğrendim sonradan ne olduğunu
Niye sararıp solduğunu
Sessizce ağladım rengin soluk diye
Çok korktum sana bir şey olur diye
Dua ettim gözyaşlarımı da kattım
Allah’ıma ellerimi kocaman açtım
Ne olur ablamı iyi et rabbim diye
Sen bizim annemiz gibiydin
O çalışırken sen evin perisiydin
Her yaramazlığımızı önce sen bilirdin
Annemize ılıştırarak haber verirdin
Ah ablam! Sen ne iyiydin
İyiler çok yaşamaz derler ya
Sende ondan mı erken gittin?

28.12.2012 P.Pehlivan İST

Perihan Pehlivan
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Nasihat

Nasihat

Sacide kız nerdesin
Bak it yine huysuzlandı
Seninkiler geldi anlaşılan
Sana bırak şu işleri diyorum
Çarpacaklar seni kalacan orta yerde
Bak itin haline ne sıkıntıda
Aman anne sende
Ne istiyorsun gariplerden
Hastası ustası geliyor işte
Bende beş on kuruş kazanıyorum
Ya Ya! Haydan gelen huya gidiyor
Sen günaha gir
Senin ki yesin içsin batırsın
Tövbe de tövbe
Cini perisi def ola hepsi
El aç dua eyle
Eylerse mevla güzel eyleye
Tamam anne tamam hele bir müsaade
Tövbe tövbe ne halin varsa gör
Gidiyim de tesbihat edeyim
Yalvarıp Allah tan sana akıl dileyim

12.1.2014 P.Pehlivan
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Nazife

Nazife

Papazın eriğini yiyorsun
Napolyon'un kirazını
En güzel markaları giyiyorsun
Güneş gözlüğün de yani
Boy poz endam ala
Ela gözlerin başıma bela
Sen ne yamansın Nazife
Saçlar L'oreal den
Sarışınlığın çakma diyorlar
Manikür, pedikür Ömer den
Seni çekemiyorlar
Onun gönlü Leyla diyorlar
Kör kuyudan çık be Yusuf!
Onlar aşkı bilmiyorlar
Aşk ateşi güruh güruh
Sen bir afetsin Nazife!
Beni duyan da reklamcı sanır
Mankenler duysa kapıma dayanır
Sen zülfü güzelim ne aranır
Ferhat'ın senin için aya tırmanır
Sen gülerken öldürürsün be Nazife!

16.5.2013 Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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Ne  dersin

Sen mi geldin?
Böyle ani, haber vermeden
Hiç seni beklemezken,
Ne güzel hoş geldin.
Düşene bilir miydin sen,
Özler miyim, ne kadar seviyorum ben,
Ya da hayatımın neresinde,
Benimle birlikteyken.
Bak şimdi eminsin.
Dönmek isterken,
Bir sebebin var
Ve ben beklerken seni
Yüreğimde yandı durdu bu sevgi.
Biliyor musun?
Artık hırçınlıklarımda yok,
Çok da anlayışlıyım senin gibi.
Umut tuttum bu hayale,
Takvime yardım ettim
Günler birikmesin diye.
Hiç isyan etmedim.
Sevdamı sardım sıcacık düşlerle
Üşümesin sensiz diye.
Adımı yalnızlar sokağına kaydettirdim
Evimin numarası vefa
Hadi gir içeri
Otur işte bu salonumuz aşk-ı sefa
Bak balkonumuzda duruyor,
Sana aldığım hasretle cefa.
Şimdi onları nereye istersen koy
Artık bu bir hayal değil, toy
Ömrü anlamlı yaşamak güzel,
Bak şimdi hayatımız özel.
Teşekkür ederim sana.
Sevgili, al yüreğim avuçlarında
Bir daha sakın beni bırakma.

                                                        8.7.2009 Akbük

Perihan Pehlivan
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Ne mutlu Türküm gardaş

Silkin kalk yeter gardaş
Gümüş dere durmaz akar
Onca gammaz riyakar
Kim korkar Ne mutlu Türküm gardaş

Al bayarağa düşmesin gölge
Hele bir şahlan kükre şöyle
Şehit bahçeleri çiçek açsın
Dik dur etmesinler gölge

Sen özgürsün haksın
Gammazlar diyar diyar kaçsın
Oğuzdan beri vardın varsın
Sana söz eden sahte devler korksun

Adını tarihe yazmışsın kim silecek
Korku bize zuldur bükülmez bilek
Dağbaşını duman almış uyanmak gerek
Vatan candan evla gerisi ne gerek

Ozanım türkün yurdu düşmez dara
Yıldırım şimşek dev olsalar da
Sığmayız bendimizi çiğner aşarız
Ne mutlu türküm özgürlüğe koşarız

Cumhuriyettir bize yakışan
Işığımız Atatürk damarda asil kan
İstemem ne saray nede sultan
Vatan bayrak feda edilecek uğruna can

25.9.2016 İS

Perihan Pehlivan
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Ne neyin nesi

Gece gündüze çardır
Güneş kamere yardır
Korku yiğide ardır
Sevda gönüme paydır

Baldır arının karı
Sabır karınca varı
Bülbüldür gülüne zarı
Şahin avının narı

Sözdür dilinin tavrı
Siper yiğidin bağrı
Üstü belimin sağrı
Aşktır gönlünün harı

Kula cennetin nuru
Kafes kalbinin suru
Günah sevaba buru
Yanlış doğrunun zoru

Hüner elinin kozu
Uçar çiçeğin tozu
Sima insanın pozu
Üzer insanın yozu

Özü yemeğin tirit
Yeri düğmenin birit
Ateş kibrite karpit
Sopa oynatır cirit

Vuran, insanı gamdır
Yıkan duvarın nemdir
Kanın canına demdir
Otta hayvana yemdir

Ozan şiire tüner
Perim tarzıdır cevher
Sevgi dantelin serper
Kelam dizmektir hüner

                                                                            28.2.2011İST

Perihan Pehlivan
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Ne oldu bize

Kara bulut, kara bulut
Karlar üstünde yoktur umut
Ne halı gördük, ne kilim
Hasırlar üstünde de mutluyduk
Yazımız yaz, kışımız kış
Öğünümüz belliydi, aramız bir karış
Sohbetimiz tatlıydı, simgemiz barış
Sekiler üstünde de umutluyduk
Yaz yaza benzerdi, güz güze
Erenler başlayınca söze
Otururduk biz diz, dize
Saygıda kusursuzken daha bir idik
Ağalar ağa idi, paşalar paşa
Akıl otururdu yaşa, başa
Kanaatkârdık az da olsa aşa
Komşumuz doyanda biz mutluyduk
Düşmezdik cahil peşine
Bırakırdık ehli işine
Vatan, millet sevişine
Kadirşinastık verişine
Biz bencil değilken daha kutluyduk
Ayrık otları ile bölük, bölük bölündük
Gelin, kaynana, damat görümdük
Eller sevinsin diye mi çözüldük
Alevi, Sünni, Kürt, ecnebi birken çok daha büyüktük

                                                                                       19.12.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Ne zaman gelirsen gelen miladımdır

Ne zaman gelirsen gelen miladımdır
Sevdanın zamanı mı olur?
Aşk her mevsim çiçek açar
Ortanca gibi sevdikçe coşar
Yaz, kış,  güz ve bahar
Yeter ki gel ey yar
Gelişin miladım olur

23.9.2012İST

Perihan Pehlivan
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Neden

öyle derinden bağlıydım ki sana
niçin öyle kırgın duruyorsun
ben mi incittim
yoksa sen mi kırıldın bana
öyle çok seviyordum ki aşıktım sana
neden öyle mahsun gülüyorsun
ben mi üzdüm seni
yoksa sen mi darıldın bana
öyle tutkundum ki sana
neden uzak duruyorsun
ben mi ırak oldum
yoksa sen mi terkettin beni

PerihanPehlivan 17.4.2012 İST 08:57

Perihan Pehlivan
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Nerdesin

Gözleri sislim
Yanık sevda
Yürek islim
Nerdesin?
Sabahlar çilekeş
Akşamlara serkeş
Günleri puslum
Nerdesin?
Dilleri suskun
Gönlü vurgun
Acılara yorgun
Nerdesin?
Bir sigara içimi
Bir ah çekimi
Bir kadeh içimi
Anma beni
Nerdesin?

                                              28.5.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Ninemin türküsü

Çocuktum ben,
Bir türkü derdi ninem.
“Hey on beşli, on beşli,
Tokat yolları taşlı,
On beşliler gidiyor,
Kızların gözü yaşlı”
Sonra ah çekerdi derinden,
Neşelenirdi ninem.
Mutlu bitmiş idi
Hikâyesi, belli gözlerinden.
Servi boylu,iyi huylu,aşkı
Mavi gözlü, sarışın dedem.
Şimdilerde bir türkü der ninem.
“Giden gelmiyor,
Bir haber vermiyor.
Desem ki gelem,
Mevla’m izin vermiyor”
Anlat be ninem,
Nedir seni üzen,ben dinleyem.
“O zaman gençtim, çok ağladım.
Kara yazmalar bağladım,
Ama dönüp geldi deden,
Ya şimdi öylemi?
Dönüşü yok o yerden.
Şimdi odur beni bekleyen.
Ardına bile bakmadı giderken.
Ağlarım ne çare.
Kader bu, can pare.
Hakkım helal olsun.
Mekânı cennet olsun.
Sabrı versin Mevla’m”
Anladım be ninem.
Oda yalan, buda yalan,
Gel biraz da sen oyalan
Gün geliyor göçmek istiyor insan,
Dünya dediğin geçici devran.

                                                            7.6.2009.İST

Perihan Pehlivan
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Ninni

(Çocuklara)

uyusun bebeğim
nazlı gül çiçeğim
umudum geleceğim
ninni ninni

gülümsüyor arada
ne görür rüyada
yanaklar elma
uyusun ninni

kalbi çarpar hızlı
bazen de gazlı
uyanır nazlı nazlı
uyusun ninni

küçük meleğim
tatlı bebeğim
amacım ereğim
uyuşun da büyüsün ninni

24.9.2013 P.Pehlivan Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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O adam

Beni düşünüyor olabilirsin
Bu akşam yalnız kalabilrsin
Hüzne de dalabilirsin
Sitemler içinde kaybola bilrsin
Efkarlar ki duman duman
Ah ne halde bilmiyorsun o adam
Umut yoksunu son perde son dram
Nereden bileceksin ne halde
Uzun nehirler gibi yorgun
Yalnız dağlar kadar mağrur
Hiç unutmamış gecelere kırgın
Gündüzlerde yılgın
Düşle onu hatırla arada bir
Bahtiyar olur o adam
Bahar olur
Har olur
Koşar yorulur
Arar seni bulur

4.10.2015 İst

Perihan Pehlivan
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O benim mısırım

Genç anne; deniz kenarında çocukları ile dinlenmekte. Yaşları dört ile altı arası. Oğlan
daha küçük; bıcır, bıcır konuşmakta, hareketli kıpır, kıpır ve de dediğini yaptırmakta.
Göz ucuyla bakıyorum. İçimden geçen; yazık kadının kendi zaten çocuk, hem de  iki
çocuk büyüten  çocuk.  Diye düşünmekteyim. Herkes, kendi telaşında. Kimi denizde,
kimi sahilde güneşlenmekte.  Hayli kalabalık. Az sonra mısırcı geliyor, kokusu ondan
önce.
_____ Mısırcı! diye bağırmakta. Bizim bıcırık; işaret ediyor ve anne fiyatını soruyor,
sonra düşünüyor, cüzdanına bakıyor. Neyse kadın almaya karar veriyor.
______Üç tane versene.
Mısırcı; maşa ile çıkarıp kabuk arasında uzatıyor.  Oğlan; hemen atlıyor.
____Benim!
____Al
Sonra kıza veriyor kadın. İkisi de oturuyor büyük bir iştahla, oğlan yine ayakta. Hem
yiyor, hem konuşuyor. Kıpır, kıpır durmak yok. Kadın üçüncü mısırla geliyor yanlarına.
O da yiyecek. Tam, oturmak üzere; o sıra yaygara kopuyor. Çünkü oğlan mısırı yere
düşürdü. Annenin elindekine hopluyor.
_____O benim, o benim!
_____Yok.
Dese de anne faydasız, elindekini veriyor. Çocuk, hızla onu da kemirmeye başlıyor. Bir
yandan da laf vermekte, kelimeler adeta yuvarlanıyor ağzında. Anne yere düşeni alıp
yıkıyor. Kızgın ve çaresizce. Tam oturup yiyecek, o da ne çocuk yine zıplamakta.  Mısırı
yere düştü çünkü yine. Anne hayli sinirli
_____Niye düşürdün elindekini?
_____O senin. Annesinin elindekini gösteriyor.
_____Bu benim mısırım!
Kadın çaresiz onu veriyor ve yere düşeni alıp yıkamaya başlıyor. Tabi kızması tam
kıvamın da. Mimikler ve bakışları onu ele veriyor. Gerçi o etrafa belli etmek istemiyor.
Sonra oturup çaresiz iki kere yere düşen o mısırı istemeye, istemeye yiyor.
                    Kalkıp denize giriyorum kulağımda o ses,
_____O benim mısırım!
_____O benim mısırım!

                                                                   27.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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O büyük

Öğretmen,
Henüz kapıyı aralamıştı.
İçeri girmeden, koptu yaygara.
Sağ kolu ile gözyaşlarını siliyor,
Sol kolu ile arkadaşını gösteriyor.
Şikâyeti vardı, Erhan’ın.
Kapıyı, örttü yavaşça.
Yine ne oldu? Dedi,
Öğretmen.
Şu şu beni, dövdü dedi.
Ağlamanın şiddetini artırarak,
Erhan.
Ancak, her zaman
Birbirinizi sevin, sayın büyükleriniz,
Yaramazlık yapmayın diyordu,
Öğretmen.
Gelin bakalım, tahtaya.
Erhan, dahada çok başladı ağlamaya.
Ümit, cin gibi, ufak tefek.
Sımışka gibi, gözlerini açarak,
Dövmedim ki;
O, bahçede kızları dövüyor.
İyi, anladım.
Şimdi, kucaklaşın ve barışın.
Hemen eğildi, Ümit
Elini öptü. Erhan’ın
Sınıf, güldü.
Elini niye öptün? Dedi,
Öğretmen.
Erhan, kıs kıs gülüyordu.
O,
O benden büyükte, ondan.
                                                              3.KASIM.2008

Perihan Pehlivan
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O eskidendi

Arama boşuna o telefonu
Çıkmaz kimse karşına
Kapandı çoktan o numara
Alo diye başlayıp yalan sözlere
Lütuflar yağdırdığın o yüreğe
Sözde âşık olduğun kelebeğe
Ömrü bitti beklide
Hadi canım git işine
O aşklar eskidendi
Bakma o yollara
Uzayıp gitmiyor mutluluğa
Acı çektirdiğin hani seviyorum
Dediğin o masumlara
O yollar çoktan eskidi
Kalmadı saf âşıklar
Biliyorsun değişti tahta kaşıklar
Kalmadı o tutkulu aşklar
O mektubu atma postaya
Hani diyorum boşuna
Biliyorsun okuyan yok
Haybeden yazılmış sözleri
Artık para kamaştırıyor gözleri
Hem o yazdığın adreste kalmadı kimse
Sever miydi seni bilse
Sen laf cambazı sen çift kişilik kimse
Lavanta kokmuyor zati nameler
Velhasıl ne kelam ne kalem
Bir başka oldu sevdalar
Yorma kendini yani yemiyorlar
Yırt art mektubunu
 Yarım yamalak sevdanı da
Gözyaşıyla ömür sökmüyorlar
Hani bir başka şimdiki kızlar
Ava giden avlanırmış ya
Başka lafa yok hacet
Şimdilerde sevgi internet
Kalmadı o aşklar
O sevdalar
Ve de o vefalar

                                                   3.7.2010 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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O mevlana

Anne,
Mevlana ne?
O bir derya!
Tüm kirleri, arındırır.
Bir güneş!
Karanlıkları aydınlatır,
Karanlık ruhları, nura kavuşturur.
Bir ateş!
Gönüllere düşerde,
Yandıkça büyür.
Haktan alır, halka verir.
Peki anne,
O çokmu zengin?
Onun gönlü zengin.
Yoktur onda, dünya malı,
Dünya zevkleri derdi.
Bağışlardı, en affedilmeyeni.
Dergâhına beklerdi,
Tüm dinleri ve hoş görü isteyeni.
O, nerede anne?
Ariflerin gönlünde,
Rabbinin kutlu yerinde.
Peygamberinin(S.A.V)   emrinde.
Çok mu büyük?
ALLAH yolunda, toprak olduğunda;
Şeb-i Aruz’um diyen bir kul.
Büyük olan aşkı, bedeni değil.
Gidelim mi anne?
Bak kızım,
Ne diyor,  gel.
Gel, her ne olursan, gel.
Tövbeni bin kere bozduysan da,
Yine gel.
Onun dergâhı,
Umutsuzluklar dergâhı değil.
                                                 19.MART.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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O nurlu yola gidiyorum

Manadır ruhum bedenim ise bir cisim
Dilimle söyler kalbimle tasdik ederim
Doksan dokuz manada esmaül hüsna
Kutsal mekan nur saçan yıkılmaz bina
Kapılıp o nurlu sonsuz sevdana
O nurlu yola gidiyorum
O huzurlu mekana geliyorum
Hz İbrahim'in eli değmiş her taşına
Sevgisi karışmış peygamberimin göz yaşına
Siyahlara bürünmüş nurlu mabetde
Hikmeti yüklemiş indirmiş Hacer ül esvede
Nazar eyleyip el sürmeye geliyorum
O nurlu yola geliyorum
Hacer anamızın evladına su arayışına
Zemzem diye İsmail ini çağrışına
Halka halka sevdanın yayılışına
Deryaya huzurla akışına
Rabbimin yüce makamına geliyorum
O nurlu yola gidiyorum
Hazinelerin sonsuzdur ey yaradananım
Hazan yaprağı gibi dökülsün dilerim günahım
Dualar hatimlerle sana geliyorum
O nurlu yola geliyorum
Ne hazdır o tadlardan ya Muhammet
Şefaatine ziyaretine geliyorum
Peygamberler mekanına ya Hamit
Sevdana kokuna geliyorum ey Taha
Sığınıp tüm kötülüklerden ALLAH a
O nurlu yola gidiyorum
O kutsal göreve geliyorum

9.9.2014 Ataşehir/İST

O yol 18 Eylülde başlıyor

Perihan Pehlivan
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O r g a n larım

Gözüm, kulağım.
Dilim, damağım.
Burnumla koklarım.
Kalbim her şeyim.
Kanla beslenir hücrelerim.
Midemle karaciğerim,
Bir çifttir böbreğim.
Ellerim, ayaklarım,
Harıl, harıl çalışır.
Benim bağırsaklarım
Nefes alan Akciğerlerim.
Bunlara hükmeder beynim.

                                                                       17.4.2008 İST

Perihan Pehlivan
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O r m a n  çocuklara

-Bir gün bir çok ağaç bir meydanda toplanmışlar, el ele tutuşup oynamaya başlamışlar.
Meşe, kayın, çam, badem ve çeşitli meyve ağaçları da. Kimi uzun, kimi kısa, çeşit, çeşit
yeşilin her tonunda yapraklarla. Sonra onları gören kurt, çakal, tilki, türlü kuşlar da
katıldılar kendilerince oyuna. Hey! bende varım dedi, mor sarmaşık sarılmıştı bir
serviye. Karınca seslendi yerden, iyi ki geldiniz ne rahat dolaşıyorum burada. Kuşlar
şakırdadı, taşlar arasından küçük dere çağıldadı, ne kadar güzel, ne temiz hava. Bir
sincap atladı, beni de alın  kollarınıza. Yılan sürünerek aktı kayadan hızla. Kaplumbağa
boynunu uzattı kabuğundan usulca.
           Yağmur bulutları gelip, durdu. Ah ne kadar nem var burada. Sonra mis
kokularını saldı ıhlamur geniş dallarıyla. Toprak ellerini uzattı yanaklarına ne kadar
yumuşak dedi ve besleyici. Renga renk çiçekler açtı gülünce yüzünde. Mantarlar ve
otlarda vardı orda.
           Çocuklar geldi. Piknik yapmaya, büyükleri başlarında. Oynadılar doya, doya. Ne
kadar güzel manzara dedi büyükler resim aldı yan yana. Hepsi mutlu oldular, bol bol
Oksijen aldılar. Tüm ağaçlar tutundular sımsıkı toprağa ve orman dediler bu oyuna.
            Boynunu büktü erozyon. Yer yok burada artık bana diye usulca uzaklaştı
oradan. Rüzgarlar hızını kesti, yağmurlar mutlu yağdı sonra, güneş mutlu doğdu tüm
onlara ve ormana sahip çıkanlara.
                                                                                                    16.3. 2010 İST

Perihan Pehlivan
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O rtası delik siyaset

Ne sağda, ne solda
         Ya bunda, ya şunda
         Tutmadı gitti bu maya
         Kapanmada hiç o yama
         Kimi hazan oldu gitti
         Kimi açmadan soldu bitti
         Her seferinde talan oldu
         Tüm ümitler sararıp soldu
         Ortası delik siyaset
         Kimi küheylana bindi
         Kimi çöle indi
         Tarihe sırtını dönen
         Saltanata bürünen
         Gaflar yapıp dağ deviren
         Laf salatasına kaz çeviren
         Attan eşeğe düşüp serilen
         Hırsından gönünü kemiren
         Ortası delik siyaset
         Biri dedi ortanın solu
         Diğeri tutturdu hak yolu
         Palavra, palavra hep  sonu
         Orta delik hop yuttu onu
         Her gün güya yeni gündem
         Temcid pilavı gibi  hep aynı söylem
         Anam, babam, ecdadım, dedem
         Değişmedi hiç bu arbedem
         Ortası delik siyaset
         Kaş yaparken çıkarır göz
         Unutulur vaat, söz, biter öz
         Yürek çıra gibi yanarken
         Yalanına kendi kanarken
         Erken gelir seçim
         Daralır ha, daralır geçim
         Neylesin milletim seni
         Başlar; o, şu, seni, beni
         Ortası delik siyaset
         Karunlar ulufe dağıta
         Analar durmuş ağıta
         Uyanıklar mal sağışta
         Kara bulutlar yağışta
         Şaşacılar hep yarışta
         Pusula durmuyor hiç barışta
         Ortası delik siyaset
         Dua ediyoruz her seferinde
         Kimi sultan, kiminin semerinde
         Memleket terk kendi kaderinde
         Vatan parçalanma deminde
         Oradan buradan ısmarane
         Yürümüyor işte bu terane
         Ortası delik siyaset
         Hızlı çıkıp, çabuk düşüyorlar
         Üç beş yağcıya tulum şişiyorlar
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         Bir türlü tutturamayıp
         Nihayet oluyorlar kayıp
         Aslında biliyorlar ki koltuk
         Bir var, bir yok muşluk
         Çareleri hazır, var ihanet
         Akıllarına etmezken mihnet
         Kopuyor bir kıyamet
         Ortası delik siyaset

                                                                    4.12.2009 İST

Perihan Pehlivan
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O yeşil Rize

Çayeli’nden beriye Rize’dir Rize
Arhavi’den öteye Artvin’dir size
Cennet gibidir yeşil çay bahçeleri
Mavi deniz, dağ, tepe yeşil her yeri

Oy yasındayım yasındayım
Serin suların başındayım
Çayın özelde hamsindayım

Kaçkar’dan gelir karı ayazı yeli
Suları da akar durur deli, deli
Kız ben sana âşık sanki sevda seli
Çayeli, Fındıklı, Pazar, ya sen nereli

Oy yasındayım, yasındayım
Serin suların başındayım
Baharı hoş, yazındayım

İyideren yakın Of’a yeşil Rize
Derepazarı, Güneysu, Hemşin denize
Sahili hoştur, Ardeşen yeşil Rize
Kalkan dere, İkiz dere,  yayla bize

Oy yasındayım, yasındayım
Serin suların başındayım
Çiçeği güzel, balındayım

                                                                         15.12.1010 İST

Perihan Pehlivan
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Oğul asker

Gün gelir kan can olur
 Beden büyür sağ olur
 Yürek atar çağ olur
 Civan seferber olur
 Yoluna taze çiçekler
 Vatan senden görev bekler
 Oğul büyüdün oldun asker.
 Kıvancın günüdür o dem
 Atan, ecdadın, baban törem
 Vatan görevine eyliyem
 Vatan senden görev bekler
 Oğul büyüdün oldun asker
 Şen git sağlam dön beklerim
 Dualarımı yoldaş eylerim
 Kınalı kuzum yolun gözlerim
 Elbet sayılı gün gelir geçer
 Vatan senden görev bekler
 Oğul büyüdün oldun asker
                                                                      12.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Okey taşları

Elli beş, yetmiş arası yaşları,
Bembeyaz olmuş saçları.
Uzun yıllardan gelir bakışları.
Yorgun bedenleri ve dostları.
Ortaktır onların konuları.
Canım okey taşları.

Sabahlara selam verilir.
Bir bardak çay içilir.
Hoş beş edip, sohbete girilir.
Hemen, dörtlü kare kurulur.
Akşam ki hesap sorulur.
Şıkır, şıkır okey taşları.

Gelmeyen dostlar merak edilir.
Hastaysa ziyarete gidilir.
Vefa borcu, tatlı dille verilir.
Akşam çökerken, ağır ağır ufka,
Dağılır kare, evlere gidilir ya,
Kahkalara doyar, okey taşları.

Çay kahve de bahane,
Dostluklarsa şahane.
Eş dost haber alıp vere.
Bir zevkle eski yad edile.
Uzun gece, yorgun bedene.
Dost elinde okey taşları.

Kahveciye selam verilir,
Ana haber kaçmaz dinlenir.
Birazda ahkam kesilir.
Her şey alınır, verilir.
Deneyimler ortaya serilir.
Fayansçılar işini iyi bilir.
Tek eğlencedir okey taşları.

                                                                                    16.OCAK.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Okul

Bilgi almak için,
Eğitilip, adam olmak için,
Düzen,tertip,
Fikir sahibi olmak için,
Sana geliriz.
Sevgi dolu,güven dolu.
Atamın açtığı aydınlık yolu,
Sen öğretirsin bize.
Öğretmenlerin rehber,
Sınıfların geçilir birer birer.
Senle geçer en güzel yıllarımız.
Kara tahta beyaz yaka,
Ne güzel yakışır bize forma.
Hayata hazırlar bizi
Diploma alırız sonra.
Unutamayız seni asla.
                          Perihan PEHLİVAN 28 OCAK 2008 İST

Perihan Pehlivan
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Okul

Kürsü, tahta ve sıralar
Mevsim şeridi, donanmış sınıflar
Su gibi geçer, ay, haftalar
Işıltılı gözler, yağmur ve kar
Her şey geleceğe dair
Oyunlar öğrenmeye mahir
Bahçede cıvıltı, zil sesi
Ana-baba öğretmen sevgisi
Karanlıkları siliyor güneş ışıltısı
Kalmıyor cehaletin kaygısı

                                                               14.8.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Okulda ilk gün

Afacan bir çocuk
Gözler sanki boncuk
Sırtında kareli bir forma
Neşesini hiç sorma
Su matarası ve çanta
Koşuyor en başta
Yanında anne-baba
Açtı sınıfın kapısını yavaşça
Aldı havasını bir başka
Bağırdı arkadaşları
Gel, Çağrı
Öğretmen dedi “haydi!
Gönder artık aileni
Biz bir aileyiz değil mi? ”
Çocuklar dediler
Hep berber e..veeeet
Oturdu yerine istemeyerek
Sonra biri sarıldı ona
Benim adım, Demet
Çok sevindi buna elbet
Gitti onunun suyuna
Karışıp gitti oyuna
Ne zaman hatırlasa ilk günü
Yaşar yeniden sanki o günü

                                                                         13.8.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Okulum (Çocuklara)

Yine Eylülün üçüncü haftası,
Başladı, ilköğretim haftası.
Sevgili okulum,
Bir yaş daha büyüdük.
Yeni bilgiler almak için,
Özlemle sana yürüdük.
Öğretmenim, arkadaşlarım,yine birlikte olacağız.
Cıvıl cıvıl neşemizle bahçene dolacağız.
Bize sıcak yuva olacak senin her köşen.
Söz veriyoruz şimdiden.
Seni koruyup, temiz tutacağız.
Adına yakışır öğrenciler olacağız.
Benim sevgili okulum!

                                                       10 EYLÜL1992 KIRKLARELİ

Perihan Pehlivan
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olayim

Aşk çeşmene su olayım.
Testine de ben dolayım.
Kandiline, yağ dolayım.
İğnene de, ip olayım.
Gergefinde, işle beni.

Ayağına yol olayım.
Ateşine köz olayım.
Camına tül durayım.
Bahçene de gül açayım.
Kokla, kokla sar beni.

                                           26.ARALIK.2008 İST

Perihan Pehlivan
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Olmamalı

Böyle yaşamak,
Kaderin olmamalı.
Açılan ümitlerin,
Son gül yaprağı,
Kırılan kalbin;
Vay vay çanağı.
Bu, senin kaderin olmamalı.
Boşa koşup, yorulan.
Azgın dalgalarla boğuşan,
Mehtapta;
Ayrılık şarkıları, mırıldanan.
Gülmek yerine,
Hep sorgulanan.
Bu;
Senin kaderin olmamalı.
Bir fidan kadar gençken,
Bir çınar, kadar yorgun.
Kaşları çatılmış,
Alnında, çizgiler.
Hayallerini yitirmiş,
Gözlerinde nem.
Bu; senin kaderin, olmamalı.
Kalbi tekleyip duran,
Bakışları, bulutların, gölgesinde.
Avuçlarında bir tutam ter.
Kahrolan, kaybolan.
Ayakları, dolaşıp duran.
Bu, senin kaderin olmamalı.
                                                          14.MART.2001 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Olmaz

Yarin gül yüzü pek fena huyu
Tanrım vermiş bak bedene beş duyu
Yüreği sağır sanki kör kuyu
Sevsen de olmaz sevmesen olmaz

Gül döker diken sevsen severken
Yüreğim erir yolun beklerken
Acır halime cümlesi gören
Beklesen olmaz yitsen de olmaz

5.3.2014 Ataşehir İST

Perihan Pehlivan
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Oluşumlar

Bir damla düşer göle
Halkalar büyür büyür öyle
Gelir vurur sessizce sahile
Ne yağmur diner
Ne sahil bürünür sevince

Bir kıvılcım düşer yüreğe
Dağılır yerleşir her hücreye
Bir yürek çırpınır öylece
Ne aşk söner sinde
Ne gönül erer sevdiğine

Bir fitne düşer insana içine
Büyür, çoğalır halk içinde
Ne sonu gelir safın
Ne faydası olur lafın
Altı boşalır bir dağın

                                                                    10.4.2011İST

Perihan Pehlivan
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On iki  ay bir  yıldık

Günden güne hep yaşardık
Yaprak, yaprak da uçardık
Ocak, Şubat hep ayazdık
Mart, Nisan ilkbahardık

Mayıs, Haziran kirazdık
Ağustos, Temmuz buhrandık
Eylül, Ekimde hazandık
Kasım, Aralık karlıydık

Bizlerde, on iki aylardık
Bir yılda birlikte kaldık
Size yaş, biz sene aldık
Bak yeni bir yıla daldık

                                                         28.12.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Onlar Padişahtan da Büyük!

Üç kız çocuğu,
Yaşları; ik buçuk yada üç.
Çığlıklar atıyorlar,
Koşuşurken, salonda.
Sanki dostlukları,
Atalarından kalma.
Bergoma da, hava limanında.
Onca kalabalık arasında.
Sıcacık bir kaynaşma, çocukça bir dünya.
Konuştukları tek ortak kelime, ay.
Anneler gözlemde,
Kol, kanat germekte.
Sevgiyle, düşmesinler diye.
Onların umurunda bile değil.
Ne ırk, Ne din, ne dil.
Sevgileri her şeyin üstünde.
Biri Türk, ikisi İtalyan.
Farkında bile değiller, sınırsız özgürlük.
Yürekleri küçücük,
Sevgileri, ülkelerden büyük.
İtalyan anne sesleniyor, kendi dilince.
_ Adı  ne?
_ Cansu! diyor, genç Türk anne.
_ See! ? Diyor diğeri sessizce.
İkiside gülümsüyor.
Ama hiç bir şey değişmiyor.
Herkes, çocukları izliyor.
Seviyorlar, onları gözleri ile.
Ve onlar, oynamaya devam ediyor gönüllerince.
Uçakları gelmeye yakın ayrılıyorlar.
İstemeden, sessizce.
Dostça sıyrılıp, gidiyor gece.
                                                                   4.MAYIS.2008 İTALYA

Perihan Pehlivan
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Onur bir çarşının adı

Onur Ankara da bir çarşının adı kaldı sevgili
İçeri tıkıldı ne kadar varsa  alim ilimli bilgili
Yüzlerde maske oyunlar hep olmuş ikili
Vefa yoktur mertlik bozuldu  rant menfaat yetkili

Bahar yürekli çocuklarımız olmayacak sevgili
Doğruyu söylemek yapar mı insanı sence deli
İnancımızı gölgeldiler vicdanımızı  bile kemirdiler sevgili
Allah affeder mi dünya için dünyayı  yakanları söylesin biri

Merhamet yüreğimizde kalan son öge korunmalı
İnsan olan insana şefkatle adaletle hak için sarılmalı
Benden sonra tufan diyenler cennete gider mi sevgili
Onur bir çarşının adı yalan yılan gibi sarılmış olmalı.

5.6.2017 Perihan Pehlivan Beylik düzü/ İST
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Or - An  sitesi

Ankara’nın en tepesi
Çankaya’dan da ötesi
Orman, doğa ve kuş sesi
Huzur dolu her köşesi
Ne güzel Or-An sitesi

Bir yanında Gölbaşı var
Diğer yan Dikmen’e bakar
Yıldız, Çankaya’dan akar
Hoşdere, Cinnah’tan yol var
Ne güzel Or-An sitesi

Yamaçtan seyret Mogan'ı
Göl Eymir, has olanı
Şehrin, kültür, kodamanı
Tertemiz, düzen her yanı
Ne güzel Or-An sitesi

Yaşadım bir zamanlar da
Mutluk duydum orada
Villa, lojman, ev orada
Halk, vekil hep bir arada
Ne güzel Or –An sitesi

Ankara’nın modern sesi
Doğal, sakindir çevresi
Bir yerleşim projesi
Yaşanılacak köşesi
Ne güzel Or-An sitesi

                                                                   18.9.2010 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Orkide

Yüreğinde, sakladığın ne var?
Sır vermek istemiyorcasına,
Sım sıkı kapalı dudaklar.
Bir ipucu versen bana.
Başımı koyacak yer bulurdum,
Sinende yar.
Bak, yüreğin
Sıcacık ellerimde
Yağmur bulutları gibi gözlerin,
Girecek yer bulamıyorum.
Günahların mı geziniyor,
Kirpiklerinin gölgesinde yar!
Uzanmışım ellerine de,  tutamıyorum.
Sevda bahçelerinde,
Yetişmiş orkide.
Seni,  kaybetmekten korkuyorum,
                                                                25.ŞUBAT. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Oruç

Farz kılındı, oruç sana,
Adem’den, bu yana.
Hem nefis, hem beden,
Terbiyesidir, Allah kuluna.
Kurulunca, Rabbinin yoluna,
Sıyrılırsın külfetlerden.
Nur yağar, ol göklerden.
Miski amber gelir, Rabbine.
Oruçlu kulun, nefesinde.
Kabul olunur, cümle tövbeler.
Kaybolur, dertler, vesveseler.
Vardır, her ibadetin bir mükafatı.
Açılır, ramazan hürmetin cümle kapı.
Fitre, zekat, iftariye   verilir.
Fakir, fukara hoşnut ile görülür.
Oruçluyum ben diye, nefis ile.
Meyletmez, kul kötü feyile.
Sağlık, sıhhat getirir her bedene.
Bayramdır, mümine hediye.
Açılır reyyan kapısı ol günde.
Oruçluyu kabul eder, yaradan cennetine.

                                                                   18.EYLÜL.2008 İST

Perihan Pehlivan
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Osman emmi

Çökmüş beden zamana yenik
Kulak top seslerinden delik
Ruhu içe çoktan dönük
Zihin yorgun, boyun bükük
Bakışları fersiz sönük
Bir zaman çakı gibi askerdi
İnönü’de güçlü neferdi
Hey gidi Osman emmi

Bir eşeği var naçar
Çerçidir sepetin açar
Köy, köy gezer boncuk satar
Gün batımı yorgundur yatar
Hatun genç çocuklar küçük
Geçim zor yama büyük
Sen miydin koşan cephede
Şimdi güneş dikili tepede
Hey gidi Osman emmi

Hak ettiğin hak hani nerde?
Kim beledi seni bu derde
Kaderinle debelenmekte
Daha çok borcun var bu memlekete
Çile çekmekse kaderinde
Yinede şükür dersin her seferinde
Hey gidi Osman emmi

Kasketin solmuş başında
Çabalarsın altmış yaşında
Uzanmamış iyilik eli
Yokluk bükmüş beli
İstiklalin adsız neferi
Layık görmüşler sana kederi
Hey gidi Osman emmi

                                                      3.5.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Otistikler

Biz iyi çocuklarız
Birçok şeyi anlarız
Ama siz bizi anlamazsanız
Biz yalnız, çaresiz kalırız
Birbirimizden farklıyız
Hazineler saklıyız
Kimimiz iyi bir çizer
Kimimiz harika şarkı söyler
Kimimiz dehayız
Kimimiz sahrayız
Dünyada en ünlü fizikçi
Belkide elektrikçi
Elimizden tutun bizim
Toplumda kalsın izim
Her şeye vardır bir çözüm
Ay kadar parlaktır yüzüm
Sevince tam severiz
Kimseyi bilerek üzmeyiz
Bu hayatta bizde varız
Sevgiyle neler neler yaparız
Derin dehlizlere dalın
Bizi oralardan çekip alın

                                                                               30.10.2011İST
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Otizm

OTİZM (otistik çocuklara itaf edilmiştir)

Onu bir orman köyünün kıyısında tanıdım. Şirin güzel bir göçmen köyüydü. Yeni
aldığımız evimizin bulunduğu site buraya bin iki yüz metre yürüme mesafesindeydi.
Hareketli bir Kıbrıs yaşamından sonra sakin huzurlu bir emeklilik istemiştik. Doğa
güzeldi ama çevre o kadar iç açıcı değildi. Sonra yıllarca çalışmaya alışmış, sosyal
hayatın tam ortasında çıkıp gelmiştik. Bir süre sonra sıkıldım belki de ben hareketli
dolu, dolu yaşamayı seviyordum. Zira diğer aileler pek mutlu ve huzurlu bir hayatın
tadını çıkarıyordu. Galiba ben birileri mutlu edince, birilerine iyilik yapınca daha mutlu
oluyorum. Evet, evet ben bunu anladım daha fazla beklemedim yanı başımda bulunan
köy okuluna uğradım bir öğleden sonrası.
                          Okul müdürü buranın ilçeye uzak olduğunu, ulaşımında zor olduğunu
söylüyordu bu yüzden öğretmen açığı her zaman olur dedi. Ama şu an açık yok olursa
ben sizi ararım bir telefon bırakın. Bir gün haber geldi. Kapıcı çocuklarını okula
götürmüş müdür de onla haber yollamıştı. Hoca hanım bir okula uğrasın diye. Pek bir
heyecanlandım altı yıldan sonra çalışmaya dönecektim ücret azdı ama benim derdim
para değildi ki insanlara bir şeyler verebilmekti. Neyse sabah erkenden gittim ama, açık
olan ikinci sınıftı. Ben yıllarca lisede, ortookulda çalışmıştım bu çocuklara faydalı
olacağıma inanmadığım için hayır dedim. Ve ümidi kırılmış küçük çocuklar gibi solgun
yüzle eve döndüm.
                               Bir hafta sonra okul müdürü beni yolda gördü. Hocam ben özel
eğitim sınıfı açacağım çok ihtiyaç var, kabul ederseniz gelin dedi. Bir düşünüyüm
dedim. Psikoloji her zaman ilgi alanım olmuştur. Çok iyi bir gözlemci ve dinleyiciyimdir.
Sabrımı vermiştir Mevla. Aldığı sorumluluğu en iyisi ile yapmayı vazife edinirim.
Başarısızlık pek uğramaz bu yüzden bana. Yapamayacağım işe el atmam zaten.
                                 Okula gittim ertesi gün. Birkaç oğlan ve kız çocuğu zor
öğrendikleri için rapor alınmıştı. Ram kurumu özel alt sınıfa yönlendirmişti. Başladım.
Kara tahta, tebeşir. Ben müziğin çok katkısını düşünürüm iletişimde. Burada da bunu
ön plana aldım. Çocuklara güzel şarkılarla dolu bir CD hazırladım. Müzik derslerinde
tekli ya da gruplar halinde şarkılar söylettim, resim yaparken şarkı dinlettim. Oyun
odası kurdum oyuncakları paylaşmayı, oyun kurmayı öğrettim. Sınıfta oturup kalkmayı,
öz bakım becerilerini geliştirdim. Aileleri tek, tek çağırdım iç dünyalarına girdim,
sorunlarını dinledim. Çocukların zihinsel sorunlarını araştırdım en azından onları da
rahatlattım. Onlar bu hayatın bir parçasıydı ve bizde varız demeleri gerekiyordu. Bir
yandan yazı çalışmaları yaptırdım. Kitap, broşür karıştırdım, Ram kurumunun açtığı
kurslara katıldım. Diğer öğretmenlerin sorunlarını, başarılarını dinledim. Kısacası özel
sınıf öğretmeni oldum çıktım.
                                          İkinci yılın henüz üçüncü ayında müdür yanında bir beyle
geldi, adam güzel bir çocuğun elinde tutuyordu sıkı, sıkı. Günaydın hocam, nasılsın dedi
kapıyı aralayıp. Ayağa kalktım buyurun dedim. Sonra bana İbrahim’i anlatı. Evet,
İbrahim konuşmuyordu. En çok babasını seviyordu. Kısacası bedensel bir sorunu yoktu.
Sanki zihinsel bir sorunu da yok gibiydi. Diğer çocuklar bakınca da iyi gelişmişti, anlamlı
bakıyordu.
Peki, dedi müdür biz gidelim Hayati Bey. Hocam gerekeni yapar bir sorun çıkarsa bana
iletir ben seni cepten ararım. Müdür gitti. Hayati Bey gidemedi. Bende anlamadım. Ta
ki o ana kadar. Çocuğu bir sıraya oturttuk ve baba kapıya doğru yavaşça kaydı. Daha
kapıyı kapatmamıştı ki, çocuk bir yaygara kopardı o konuşmayan uslu, uslu duran
çocuk yeri göğü yıktı. Çok şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim.  Adamcağız şaşırdı ne
yapacağını. Sonra toparlandım çocuğu arkadan kucakladım, sımsıkı tuttuğu kapının
kolundan ayırdım. Babasına işaret ettim sessizce. Git. Adamcağız gitmekle gitmemek
arasında bocaladı. Zira o onun evladıydı. Dayanamıyordu ağlamasına. Kapıyı örtüp
çocuğu sıraya oturttum. Diğer çocuklar donup kalmışlardı. Onlara dönüp, siz yazınıza
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devam edin bakmayın dedim, o hala yüksek sesle ağlıyordu. Ayağa kalktım bir şey alıp
vermek için babası sınıfın boyalı camının üst kısmından hala hüzünle bakıyordu. İşaret
ettim elimle git, git.
                                              İbrahim verdiğim oyuncağa bakıyordu içini çeke, çeke.
Elini tuttum gözlerine bakarak, ben senin öğretmeninim dedim: Dikkatle baktı yüzüme
zil çaldı Çocuklar çıktı ben onunla kaldım. Onun sessiz dünyası hüzün veriyordu bana
ama ben güçlü olmalıydım. Otizmi o gün tanıdım. Issız bir çöle düşmüş gibiydim.
                                               İbrahim ikinci ders daha rahattı. Çizgi film izlettim
çocuklara biraz gülümsedi. Ama elimi hiç bırakmadı. Dersin sonunda beslenme saati
olduğu için herkes çantasını açtı yemeğini yemeye başladı. Afiyet olsun. Dedim
çocuklara onun çantasını açtım. Meyve suyunu çıkardım kekini çıkardım peçetesini
serdim. Öylece bakıyordu. Sanki biraz sevinmişti. Kekini açıp uzattım acele bir şekilde
yedi. Meyve suyunu içirdim çantasını topladım. Ve çocuklar derse döndü. Peki ben ne
yapacaktım İbrahim’e ne yaptıracaktım. Çantasını açtım bir kalem bir defteri vardı
çıkardım. Kalemi eline verdim. Hızlı hızlı çizdi, çizdi sonra tuttu sayfayı yırttı. Şaşırdım
kaldım. Otizm nasılda sarmıştı sıkmıştı sinirlerini tahammülü yoktu hiçbir şeye. Sonra
birden ağlamaya başladı sırayı hızla yitti düşürdü. Diğer çocuklar korktu. Kalktım sırayı
düzelttim, defterini kalemin kaldırdım çantaya koydum. Ağladı, ağladı öylece yanında
oturdum. Zil çaldı elinden tuttum bahçeye çıkardım gezdirdim hala için, için ağlıyordu.
Tahtada tebeşirle bir şeyler yaptırdım ama olmadı oturduk. Sonra aklıma geldi birden.
Avucunu açtım tükenmez kalemle bir çarpı yaptım hemen diliyle yaladı elini tekrar
uzattı. Tekrar yaptım. Evet, tepki veriyordu. Çocuklar gibi sevindim. Sonra babası geldi
hemen koştu kapıya babasına sarıldı sanki yıllardır görmemiş gibi.
                                 Hayati beyin İlk sorusu; Çok ağladı mı? Oldu. Yok, yok o kadar
değil üzülme dedim. Yarın dokuzda getirin. Birde resim defter ve boya kalemi alın.
Bana hiç bakmadan çıkıp gitti İbrahim. Uzun, uzun baktım arkasından. Ne yapabilirim
nasıl yaparım, ya bana alışmazsa, her gün böyle bağırır tepinirse ne yaparım.

                                    Ertesi gün; Hayati bey getirdi bıraktı İbrahim’i biraz ağladı
ama uzun sürmedi bir şeyler çizdik boyadı sevdi. Şarkılar söyledik hep birlikte. Tuvalete
götürdüm. Çıkınca hemen bana koştu elimden tuttu. Nere gidersem götürdüm. Sevimli
yüzü bütün öğretmenlerin dikkatini çekiyordu başını okşayıp seviyorlar hoşuna
gidiyordu. Günler böyle geçip gitti sessiz bir melek gibi dolaştı içimizde. Arkadaşları
sahip çıkıyor, arada onun sevdiği yiyeceklerden veriyorlardı. Bazen ağlıyor çantamdan
çıkarıp bir şeker veriyordum. Bir gün sırasından kalktı. Kürsüye yöneldi, çocuklarda ben
de sessizce bakıyorduk çantamın fermuarını açtı elini soktu. Anladım. Şeker arıyordu.
Kalktım, bir şeker verdim gülümsedim o da a gülümsedi. Sonra annesi geldi ziyaretime
çok değiştiğini söyledi. Sordum. Anlatı bana uzun uzun doğum yaptığında ikiz olduğunu
bilmiyormuş. Önce kız doğmuş sonra sancı devam edince doktor bakmış ve ikizi
olduğunu anlamış ve bir saat sonra İbrahim doğmuş bu arada haliyle oksijensiz kalmış.
Otizmin kesin nedeni belli değil ama buda bir sebep. Hafif, orta, ağır olanları var
onlarda kendi aralarında gruplanıyor. Çoğu az konuşuyor bazıları hiç konuşmuyor. Zeka
çoğunda normal am az kısmı da geri zekalı oluyor.
                                      Aylar geçti. Bahar geldi. Arada bahçede oynuyorduk. Bir gün
orta ikinci sınıflar minder takla atıyordu bir baktım; İbrahim koştu sıraya girdi minderde
takla atıp tekrar sıraya girdi. Bir başka gün yürüyüş yapanların arkasından yürüyüş
yaptı. İyice alıştı hem okula hem bize. Ama konuşmuyordu. Elinden tutarsam bir şeyle
boyuyor, resim yapıyorduk.
                                  Bir gün müdür sınıfa geldi. Hal hatır sordu. İbrahim nasıl dedi.
İyi sakin ama hiç konuşmuyor. Gülümsedi. Ben duydum babası ile kahvenin önünde
oturuyorduk baktım yavaş, yavaş şarkı söylüyor senin öğrettiğin okul şarkılarını evde
de söylüyormuş. Şaşırdım, sevindim. Otizm yol vermişti İbrahim’e. Çünkü bazı çocuklar
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yenermiş otizmi. Benle konuşmasa da konuşuyordu işte. Birçok deha, müzisyen,
ressam var. Otizmi kırıp başarılı olan ve olacakta.
                                Allah’ım şükürler olsun sana! Bana güç verdin, yardım ettin,
sabrımı denedin. Bu başarıda benimde tuzum oldu. Çok mutluyum. İbrahim şimdi
yakışıklı bir delikanlı liseye gidiyor. Fazla matematik, Türkçe fen bilmese de çok güzel
resim yapıyor.

                                           P.PEHLİVAN 11.2.2012İst

Perihan Pehlivan
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Oyalı mendil

Oyalı mendil gibi oyalama beni
Kareli kumaş gibi boyalama beni
Çok da güzel değilim yorma beni
Sevmiyorsan ayıralım gel yolu

Güneş gibi kavurma bu teni
Yağmur gibi sırıl sıklam sevdim seni
Rüzgar olup savurma beni
Harmanda hasat olalım sar beni

Devşirme lale gülü sev beni
Gün akşam olmakta bekletme beni
Leylaklardan taç yaptım bul beni
Mutlu kerevet gel al beni

10.1.2016 İst

Perihan Pehlivan
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Ö l ü m

Kalkar, sırrın perdesi.
Amelidir gidiş bileti, bekler herkesi.
Duyulursa cennet kokusu, yüze nur düşer.
Cehennem, alnında boncuk boncuk ter.
Bir mümin uzatır elin, alnın siler.
Can bir nefeslik, çıkar gider.
Sükun bulur, damarda kan.
Durmuştur kalbim, o an.
Sararır tenim, yavaş yavaş.
Etrafımda, akıl almaz bir telaş.
Ne acı, ne korku ürpertmez,
Sımsıkı gözlerim gibi, tenim fark etmez.
Değiştiği, alemdir ruhun.
Beden, toprağa geri döner.
İbadet, ruhun aynasıdır seyreder.
Bir saltanatım olur, musalla taşında.
Belki bir fatiha okuyanım bulunur  başımda.

              18 EYLÜL2008 İST

Perihan Pehlivan
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Ö l ü m  d e d i ğ i n

Zamansız gidiştir,
Bilinmeyen bir iştir
Herkesin ki ayrı çeşni
Ancak kul bilir bu gidişi
Rabbinedir yönelişi
Rengi sararır, göz kararır.
Kasılır kalp, dudak morarır
Gidip de dönen var mı?
Sırrı açık eden var mı?

Mekân, nizam dinlemez
Bir nefes daha ertelemez
Oğul, uşak, çarşı, pazar
Azrail’e kaç yazar?
Kulun imanı koynunda gezer
Dil lal, göz bakar, akıl hisseder
Anlatamaz kul naçar
Gidip de dönen var mı?
Sırrı açık eden var mı?

Ne yaşı ne işi hesap eder
Olmadık anda çıkar sefer
Her vakit hazır olmak kulun işi
Yalnız başınadır bu gidişi
Yaprak düşer hazan olur
Can bedenden yok olur
Gidip de dönen var mı?
Sırrı açık eden var mı?

                                                         14.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Ö m r ü n, M İ s a f i r **

Cefa etmek niye
Verildi, bu ömür diye
Harcar dururuz ha bire
Varınca kabre
Nasıl veririz hesap
İyi düşün görme serap
Yorma kalbini
İyi kullan beynini
Elini, kolunu
Gözet her uzvunu
İyi beslen, rahat uyu
Düzenli ol hayat boyu
Kendini sev, kulu sev
Huzurlu olsun ev
Kanaatkâr ol
Boşa çiğneme yol
Ruhunu arındır
İmanın kalanındır
Kazandığın hep kalır
İyiliğin senle yol alır
Bir rüyadır biter
Bir kefen yeter

                                                   7.11.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Öğretmenİm

Sen güneşsin!
Doğarsın, her sabah,
Hece, hece içimize.
Sen, ışıksın!
Aydınlarız, kelime kelime,
Senin, bilgilerinle.
Sen umutsun!
Yarınlara koşarız.
Senin, öğretilerinle.
Sen, meleksin!
Her derdimize deva,
Bitmeyen, sabrınla.
Sen, eli öpüleceksin!
Sonsuz sevginle.

                                                    15.KASIM.2008.İST

Perihan Pehlivan
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Ölmem mi lazım

Ateşlere düşte yanma sevgilim
Bir sevgili bulda kanma sevgilim
Sensiz tükendim sanma sevgilim
Beni hatırlaman için ölmem mi lazım

Geçtiğimiz yollardan geçme sevgilim
Çay içtiğimiz o bahçede kalma sevgilim
Anılarımızı bir sandığa koyma sevgilim
Beni hatırlaman için ölmem mi lazım

Sığmıyorsun hiçbir mabede
Vefasızlığın hatırası var bende
Arada bir gelsen de hayalende
Seni kalbime gömmem mi lazım

Seni benden alan o yıllar
İçinde bin bir acıyı sırlar
Sana gül bahçesi bana yasaklar
Seni kalbime gömmem mi lazım
                                                                            24.11.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Ölüm hak mıras nerede

Babamın yağız atı
Zincirli Hislon saati
Tunçtan semaveri
Gümüş kahve değirmeni
Ölüm hak miras helal
Hani nerde kardaşım Celal?
Kırmalı av tüfeği
Onca kapsül fişeği
Otuz okka yün döşeği
Evin, ahırın tapusu
Aslan tokmaklı kapusu
Ölüm hak miras helal
Hani nerde karındaşım Celal?
İki öküz, bir eşek
Koyun keçi gerek
Bakır kazan, kurulu terek
Getir hakça bölek
Ölüm hak miras helal
Hani nerde babamın oğlu Celal?
Ozanım bilir haram helal
Haksızlığa sormalı sual
Babamın bir oğluda Kemal
Ölüm hak miras helal
Hani nerde anamın has oğlu Celal?

                                                                                    23.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Ölüm nedir?

Ölüm nedir

Ruhun tenden sıyrılması mıdır sessizce
Kanın donup kalması mıdır yüreğinde
Göz bebeklerinin açılması mıdır karanlığa
Yoksa damarında asılıp kalması mıdır demin
Sararıp solması mıdır tenin
Nedir ki ölüm
Sevdiklerini görememek mi?
Yoksa çıktığın yolculuktan dönmemek mi?
Sevdiğine en sevdiğine sonsuz dek gitmek mi?

P.Pehlivan 26.4.2012 İST

Perihan Pehlivan
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Öner´e

Deniz ve kum
Geleceğim tek umudum
Canım,ciğerim
Biricik oğlum
Önerim!
Seni ne çok seviyorum
Biliyormusun?

                                            Annen-1988
                                            KIRKLARELİ

Perihan Pehlivan
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Öyle gel

Sana aşkı tarif etsem
Bulup yolu gelebilir misin?
Sözünde durup her dem
Beni her daim sevebilir misin?
İyice düşünde öyle gel

Çiçekler narindir incitmeden
Canlı tutup koruyabilir misin?
Sabredip yüreğinden
Kol kanat gerebilir misin?
İyice düşünde öyle gel

Sevda yolu uzun meşakkatli
Sarsıntılarına dayanabilir misin?
Her zaman sevecen ve şefkatli
Yanımda olabilir misin?
İyice düşünde öyle gel

Sevgi uzun bir emektir
Bıkmadan yorulmadan
Aşk ateşten gömlektir
Bir ömür boyu kavrulmadan
İyi düşünde öyle gel

                                                                  15.5.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Özgecan Aslan anısına

Önce kaçırılıp sonra  bıçaklanıp daha sonra yakılıp dereye atılan kızımız mekanın cennet
olsun/ Burası islam ülkesi burası Türkiye/

Özgecan

Özenle büyütülmüş can diye
Zahmetler umut bağlar yarına
Gece gündüz yoktur analıkta
Cefası çoktur evlada yok yoktur
Akşam yolu gözlenir kokusu özlenir
Nasıl kıydılar sana Özgecan?

Annem üzülmesin  geç kalmayım eve
Sen hayaller kurdun babam övünsün diye
Lakin vicdansızlar  bıçakladılar sebepsiz yere
Allahtan korkmadılar birde yaktılar ne diye
Nasıl kıydılar sana Özgecan

15.2.2015 İST

Perihan Pehlivan
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P a t l ı c a n

Anan soğan, baban sarımsak
Dilim, dilim mi doğrasak
Biber, domates yaslasak
Seni musakka yapmalı patlıcan

Kabak cennetten olma
Tombul olur biber dolma
Etli, pirinçli, yoğurt bulma
Seni dolma etmeli patlıcan

Domates kırmızı dilber
Sana yakışır yeşilbiber
Üzerine baharat iyi gider
Seni karnıyarık yapmalı patlıcan

Halka, halka alacalı kesmeli
Kızartıp, tepsiye domatesle dizmeli
İnce kıyma maydanoz gezmeli
Seni kebap etmeli patlıcan

Ozanım bu nedir sultanım
Ziyafete konmalı cananım
Bilirim iyi olur türlü canım
Seni aş etmeli patlıcan

                                                       21.12.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Pamuk

Kar beyaz tüylerin,
Yumuk yumuk patilerin.
Mırmırlı şarkıların,
Bir başkadır temizlik seremonin
Uykuya dalarsın huzurla,
Gözlerini açarsın en ufak tıkırtıda.
Tırnaklarını bilersin, ağaç kabuğunda.
Beni, hemen tanırsın.
Kuyruğuna sallayarak
Arkama takılırsın.
Sütü pek seversin,
Arada zeytin de yersin.
Bazen de omuzlarımda gezersin.
Sen, benim pamuk prensimsin.
                                              5.EKİM. 1988
                                              AMASYA

Perihan Pehlivan
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Papatya

Sen yapraklarını
Yoldun mu hiç
Seviyor, sevmiyor diye
Koyungözlerin doldu mu?
Geliyor, gelmiyor diye
Adına fallar bakıldı
Nice ağıtlar
Nice türküler yakıldı
Senin yüreğine bakıldı
Bedenine elbiseler dikildi
Gün geldi
Kefenler biçildi
Sana, soruldu mu hiç
Sen sever misin?
Sen değer misin?
Senin hislerin
Senin duyguların var mıdır?
Senin yüreğin kanar mı?

                                                                     14.3.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Para

Hem kâğıt,  hem lira.
Varlığında, yokluğunda,
Dert olur insana.
Ta Lidyalılardan,  buyana.
Her kapıyı açarsın,
Ateş olur, yakarsın.
Bacı kardeşin arasını da açarsın.
Bahşiş olur, havalarda uçarsın.
Rüşvet olur, Haksızlığa geçersin.
Sadaka yerine, fakirin avucuna düşersin.
Makam, mevki olur,
Koltuk kavgasına itersin.
Dolar, Euro olur,
Banka, banka seçersin.
Çek, senete yazılır,
Ciro, poliçe olursun.
Haçlık diye, cebe giresin.
Altın alır, ziynete dönersin.
Devleti devlete muhtaç edersin.
Dünyada işin iş,
Bir kefenin cebine girmezsin?
                                                                2.MART.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Paranoyak

Kim girdi bu odaya
Neyi merak ediyorsunuz acaba
Kimin parmak izi o
Pencereden az önce bakan
Sendin değil mi sen
Yatağıma kim uzandı
Yastığım ters dönmüş
Sensin değil mi kitaplarımı alan
Dur söndürme ışığı korkuyorum
Kapıyı aç, çık, kilitleyeceğim
Neredeyim ben?
Kim getirdi beni buraya
Kimim ben
Niye bana öyle bakıyorsun
çatlak ayna sende
Benim gözlerim öyle mi
Gören sanacak deli beni

P.Pehlivan 23.12015 Ataşehir /İST

Perihan Pehlivan
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Pazargünü

,

Hep bir şeyleri hatırlarım üzüldüğüm
Bir boşlukta gibi olurum,
Hani dinlenme günü derler ya
Aksine daha çok yorulur ruhum.
Pazar günü.

Çok şey yapacağım diye.hayal kurduğum.
Çoğu şeyleri yapmayı unuttuğum.
Yada imkansızlıklarımla boğuştuğum
Bir gündür pazar günü.

Böyle bir pazar günü yine işte.
Uyandığımda kendimi karanlıkta buldum.
Sigorta atmış!
Üç katı inip çıktım.
Pazar günü.

Bak işte dinlenmeden başladı yorgunluğum
Bir duş alayım dedim,
Su yok, başladı istemeden huysuzluğum.
Pencereden baktım, hava bulutlu ve soğuk.
Sokakta ürkütücü bir sessizlik var,
Pazar günü.

Her yer çamur içinde,
Kaldırım taşları sökülmüş.
Anlaşılmaz bir bezginlik.
Pazar günü işte.

Bir kahvaltı yaptım öylesine.
Lap tabımı açtım ve uzaklara kaçtım.
Öğrencilik yıllarımı hatırladım;
Cuma günü öğleden sonra,
Evciler evler giderlerdi.
Ben, leyliydim.
Bir saat iznimiz olurdu cumartesi günleri,
Bazen çarşıya çıkar, ufak tefek işlerimi yapardım.
Ve pazar günü;

Sabah, banyo ve çamaşır.
Öğleden sonra sıkıntıdan patlardık adeta.
Değişen bir şey yok aslında,

Televizyonda oyalamıyor insanı.
Tabii acı sürprizlerde yaşanır.
Tüm bunların dışında,

Bir pazar günü annemi yitirdim,
Bir başka, pazar günü eniştemi.
Başka bir pazar günü oğlum okuldan ayrılmış.
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Yada hükümet gece yarısı zam yapmış.
Hani dinlenme günü ya.
Aslında pazartesiye stres yığma günü bence,
Çalışanların çoğu pazartesi ölürmüş,
Yâda hastalanırmış çoğu pazartesi günü.
İşler, alabildiğine yoğun olurmuş,
Patronların çoğu, o gün öfke saçarmış.

Eh nede olsa elmanlar dinlenmiş ya!
Vel hasılı ben  pek dinlenememişim
Pazar günleri.

                                 3KASIM 2008-02-20

Perihan Pehlivan
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Peroş hanım

Çıtı pıtı bir hanım
Çok sabırlıdır canım
Sımsıkı tutunur hayata
Meraklıdır doğaya, sanata
Saygılıdır her insana
Özenlidir hak, hukuka
Sanki sırdan sanduka
Hoş görüşlü, hatirnaz
Asla dostların kırmaz
Dünden kalmaz işi
Sevgiye takılıdır fişi
Yeri gelir olur kılavuz
Yeri gelir olur yavuz
Sever Mevla’yı, yollarda
Arar has gülü dallarda
Gözü yoktur malda, mülkte
Makam, mevki, kürkte
Güler yüzlü, iyi niyetli
Her daim cefakâr, samimi
İster, bıraksın bir eser
Sözü balla keser
Yardım etmeyi sever
Kinden, hasetten nefret eder
Her güne şükreder
Temkinlidir PEROŞ Hanım
Vefalıdır benim canım
Tek dileği mutlu olsun herkes
Ülkesi için koşar bir nefes.
                                                         13.11.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Peynir

Yaşamak haktır insana
Gıda gerekir her cana
Zeytin daim gençlik katar
Amcalar türlü peynir satar
Ha sen yeyim içimde küflensin
Diyorsan eğer sen bilirsin
12.12.2014 İST

Perihan Pehlivan
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Pim

Terk edip giden kim
Aramız mayın döşeli
İntihar bombacısıyım
Elimde hazır pim
Korkma ıssıza gider çekerim

Sana gelen yollar step
Kendine yonttun hep
Bedenim sarılı fişek
Elimde hazır tüfek
Korkma çöle düşer çekerim

                                     25.2.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Pişmek

Biraz kul ol
Sükûn ol
Sabırlı ol
Sebatlı ol
Acılarını as dalına
Seyirci koma halına
Öfke sokma kanına
Sirke kat balına
Fırsat verme zalıma
Şanına kapılma
Kimseyi ayıplama
Azar edip paylama
Bilirim kin tırmalar yüreği
Akıntıya çek küreği
Denize at dileği
Bir gün uğrat iyilik meleği
Hadi uyma şeytana
Munzurluk takma kafana
Kurt saldırır sürüden kopana
Önüne bak, dönme arkana
Hasret terbiyesidir gönlün
Düşe kalka geçer ömrün
Dertler olur törpün
Birikir çörün, çöpün
Asidir ruhu gençliğinin
Aklıselim olursun erginliğin
Zaman, zaman gerginliğin
Arasıdır, pişmişlikle, çiğliğin
Rüzgâra karşı koşma
Yağmuru görmeden coşma
Bilmediğin dağı aşma
Sürprizlere fazla şaşma
Bendini yıkıp taşma
Özünü özümle
Karışığı çözümle
Hayatın bölümle
Anlamlı kur cümle
Bir de, iki dinle
Sor mutlak bilene
Haram katma çilene
Kalp aşk dilene
Olgunluk yolu uzun
Soğuğu kuzun
Üşütür uzuvun
Kır cümle buzun
Göz bakmasın harama
Kulak uymasın sarama
Dil bulaşmasın merama
Bak duyulur mu kurama
Şairim bunca dediğin
Vardır bir bildiğin
Dersen ki iyi mümin
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Gözü açık kalbin

                                               21.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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R siz şiir

 R siz şiir
Seni ne çok seviyoyum
Ama sen neyden bilecen
Dalda çiçek açmıyoy ki göyecen
Dönmiyoy dilim dönmiyoy

Hiç demedim ki yüzgaya
Esmiyoy senden yana
Al düşmüş aha bu sol yana
Patikalay çıkmıyoy caddeye

Bu bahay diyoyum ya
Koyun kuzuluyoy da
Meyve döllüyoy ya
Düşleyemiyoyum hayalin bile

Of of deydi ne feleğin benle
Kavuşayım diyoyum senle
Deyeley vayıyoy denize de
Ben uzanamıyoyum sana

Bulut olmayınca yamuy yağmıyoy
Ay doğmayınca mehtap olmıyoy
İki gönül bi olmayınca da
Samanlık seyyan olmuyoy

                                                  P:PEHLİVAN 25.22012İST

Perihan Pehlivan
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Rabbım  bilir kul bizi

Riyasızdır sözümüz
Haktır bizim özümüz
Küllenmez hiç közümüz
Bilen bilir içten bizi

Terazimiz yanılmaz
Haramiyle anılmaz
Yalan riya karılmaz
Tartan tartar sek bizi

Dünyaya kör gözümüz
Hakka dönük yüzümüz
Bugüne eş dünümüz
Kalbi  yoklar  rab bizi

Yoktur yüksek tahtımız
Sadedir hep yapımız
Gönle girme savımız
Sabır ölçer hep bizi

Kapıya kul  değiliz
Devletlü  dal değiliz
Talana yel değiliz
Rabbim bilir kul  bizi

27.12.2013 Perihan Pehlivan Ataşehir/İST

Perihan Pehlivan
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Radyo

Can yoldaşım,
En vefalı arkadaşım.
Ne küser, ne de darılır.
Ne uykusu gelir,
Ne de kırılır.

Hep yanımda,
Mutluluk verir bana.
Çok uzaklarda dostlarla,
Neler neler paylaşılır,
Bazen hüzünlü,
Bazen neşeli,
Hatıralar yaşanır.

Ne ağladığına karışır,
Ne kızdığına.
Bir şey de istemez..
Git dersin gider
Ne gam, ne keder.
Tek amacı seni;
Mutlu eder.

                                       12 ŞUBAT 2008 İST

Perihan Pehlivan
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Ramadan

Ramadan
Recep, Şaban, Ramadan
Kutsal üç aydan biri
Gönüller hoş vücutlar diri
Şükür, dua ve okunan Kur’an
Hoş geldin ey şehri ramazan

On bir ayın sultanı
Nefislerin imtihanı
Bolluk, bereket ve affı
Namazlarda taşar saf safı
Hoş geldin coşkulu ramazan

İyilik, huzur ve güzellik
Her şeyde bir özellik
Kulun ruhunu süsleyip
Sabırla kendini deneyip
Arındığı ramazan hoş geldin

                                                                            1.8.2011AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Ramazan

Aylar içinde en hayırlı
Huzur bereket ve duyarlı
Gönüllere koyar imanı
Dilinde tat, cömert insanı

İbadeti bol makbul olan
Huşu ile camiler dolan
Kur’an, tespih, zekât, dua bol
Allah’a giden en güzel yol

Hayırlı olsun bu Ramazan
Dost ahbap ara durmadan
Ruh, beden arınır günahtan
Affına geldik, ey! Yaradan

Fakire uzat sen elini
Tut dilin, pak eyle kalbini
Kavra sahurun önemini
Oruç, fitre yek kılar seni

                                                  10.8.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Renkler (Çocuklara)

Bak güneşe, sarı.
Deniz, mavi.
Gök yüzü havai.
Yeşil yaprak,
Gri toprak.
Kırmızı bayrak.
Kar beyaz,
Turuncu portakal.
Bak kahverengi hurma.
Siyahı sorma.
Hiç birine benzemez,
Kafanı yorma.

                                                   28 MART 2008 İST

Perihan Pehlivan
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Renklerimin dili

Severim pembeyi
Tazedir gömleği
Yüreğim hep bahar
Yanaklar mis kokar
Her tonu bir pınar
Sevdaya davetkâr
-- Severim kırmızı
-- Düşer yüreğe sızı
-- Goncanın al yüzü
-- Kor alev aşkın özü
-- Döşünde ay yıldızı
-- Bayrağım kırmızı
Severim yeşili
Yeşilbaş ördekli
Çayır, çimen renkli
Cennet mekân şevkli
Huzur aşk ahenkli
Türbede çelenkli
-- Severim sarıyı
-- Ayrılık düş payı
-- Hazana yayılır
-- Eylüle bayılır
-- Ayva, üzüm rengi
-- Doğanın ahengi
Severim kahve renk
Olgunluk ve ahenk
Durudur yüreği
Say ki puf böreği
Pişmiştir de gönlüm
Ağır aksak ömrüm
-- Seversem ki moru
-- Dertlerden sen koru
-- İncir ten boyanır
-- Ruh buhran donanır
-- Sümbül, menekşe yar
-- Dağlarda renk açar
Severim maviyi
Deniz, gök ve mayi
Huzur bulur gönlüm
Rahat yaşar ömrüm
Herkese lazımdır
Mutluluk tarzımdır
--  Severim beyazı
-- Kışın kar ayazı
-- Yazılmamış sayfa
-- Karışmamış kafa
-- Masumluk var onda
-- Gerekli her fonda
Severim siyahı
Asil, renkler şahı
Ölüm ve günahı
Aşkı da var biraz

https://www.antoloji.com
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Kömür göz ahu naz
Her şeyde var biraz

                                                             1.10.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Resim

Resim

                  Üç arkadaş bir cafede oturuyorlardı. Demli  çayları sıcacıktı, dostlukları
gibi. Kah gülüyorlardı anılarını anlatıp, kah başlarını sallayıp “Ne günlerdi ya! ”
Diyorlardı. Zaman su gibi akmıştı. Artık kalksak mı diye birbirlerine bakarken; garson
boş bardakları topluyordu. Birinin gözü karşı duvardaki tabloya takıldı.

                Şu tabloya bakar mısınız? Size ne düşündürüyor, neyi çağrıştırıyor. Diğerleri
de dönüp baktı. Fazla istemeden. İşte öylesine

Bir tanesi; bir çiftlik var orada. Bak birde ev çalışanlardan bazıları kalıyor olabilir.
Hımmm. Sanırım mevsim sonbahar, bak! Şu taraftaki ağaçların yaprakları sararmış yer
yer. Fırça darbeleri güzel, renkler uyumlu yani, doğala çok yakın. Bu kadar dedi ellerini
açarak.

İkinci; Evet oldukça doğal, katılıyorum. Patikadaki ayak izleri dikkatimi çekti. Haklısın,
bir çiflik burası. Ama, tamamı görünmüyor. Fakat, bakımlı ve oldukça yeşil.

Soruyu soran başını salladı anlamlı bir şekilde ve hafifçe geriye yaslandı. Evet. Bir çiflik
orası. Ama çiftliğin uzak bir köşesi ya da arka sınırı.  Aylardan Eylül olabilir. Haklısınız
sonbaharın izleri var. O derme çatma bir kulübe çiftliğin uşaklarından biri kalıyor olmalı.
Çünkü fazla bakımlı değil. Kâhya olsa hem çiftlik sahibine yakın olur hem de daha
bakımlı. Ve de çiftliğin giriş kapısına bakardı.  Ama asıl yapanı düşündüm bakarken.
Yani ressamı. Bence öğleden sonra yani akşama doğru çalışmış. Bir evin terasında
olmalı. Belki bir çiftlik evinde. Komşu çiftlik olabilir. Arada dere var. Niye öyle
düşündüm diye bakıyorsunuz? Çünkü evin çatısını üstten görüyormuş. Hem bakın
patikadaki ayak izleride bunu doğruluyor. Ya hiç görmezdi ya da hafif izler gibi
yansıtırdı. Ama bakın nasıl canlı. Sonra bunu yapan bir kadın olmalı. Aydınlık yüzlü
biraz etli parmakları olmalı.  Ağaçlar fazla uzun ve ince değil.  Yeşil alanda minicik
çiçekler var sabırla yapılmış. Nakış işler gibi. Toprağı seviyor yeşil kadar toprağı
seviyor. Yani toprağını. Bence komşu çiftliğin hanımı olmalı. Gülümsedi.

         Diğerleri ona bakıp. “Vay be” dediler bakmak, görmek ve düşünmek hatta
yazmak. Senarist olursun sen vallahi. Sonra hesabı ödeyip kalktılar. İçlerinden biri
resme doğru gitti eğildi sağ köşesine baktı. Döndü geldi” Haklısın yapan kadınmış.

25.8.2013 Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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Rize(Derepazarındaki öğrencilerime itafen)

Yeşil eteklerin;
Süsler, karadenizin
Serin sularını.
Yamaçlarına yapılmış,
Bir tablo gibidir evlerin.
Çay bahçelerin.
Beyaz tenli kızların,
Horon teper kemençeyle.
Takaların dans eder,
Ahenkle denizde.
Hamsinin tadı bir başkadır,
Kokulu üzümün, mandalinan
Tertemizdir havan.
Bereket saçar,
Yazın yağan yağmurların.
Uşakların sevdalıdır,
Yükseklerin dumanlı.
Kıvrak zekâlıdır insanların.
Karalâhanan, mıhlaman,
Anzer balın ün salmış
Seni görmeyen,
Güzelliklerinden mahrum kalmış.
Yaylaların şenliklidir
Şivelerin değişiktir.
Çayın dedesi, Zihni DERİN,
Kışların ılık,
Yazların serin.
İlçelerin; Derepazarı,   Çayeli, İkizdere
İyidere, Kalkandere, Pazar, Ardeşen
Dahası da var…
Çayda birincisin.
Sen, yeşil bir incisin.
                                                   28. ocak.1980

Perihan Pehlivan
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Ruhun bedenle dansı

Can bedene saz gelir.
Dünya vız gelir,
Cevri cefa az gelir
Zaman zemin dar gelir,
Gençlik dem vurduğunda.

Canı canana ayar,
Acıyı hasreti duyar,
Her günü heba sayar,
Saçları zamana kar yağar,
Orta yaşa cem olduğunda.

Nefes sıkar bu teni,
Sayar her bırakıp gideni,
Ayaklar çekmez bedeni,
Gözlerde azalır feri
Yaşlılık üstüne ağ olanda.

Hayat bir rüya,
Uyanırsan bir sabaha,
Heba etmemişsen nefsi,
Günaha esir kılmadıysan ameli,
O beden cana dar gelir.

                                        16.3.2008 İST

Perihan Pehlivan
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Rüya bu ya

Bir çocuk yürümekte
Elinde balon deste,
Yağmur sonrasında
Renkler ki gök kuşağı.
Kader mi, şans mı ati?
Parlak mı, sence bahtı.
Mavisi, huzur-sükûn.
Pembesi, hayal-düşün.
Sarısı, bereket-gün
Yeşili, umut, gurur.
Kırmızı hak-adalet
Siyahî, us, asalet.
Adımlar sağlam, emin
Bunlar ki senin, senin
Ya sen be çocuk nesin?
Ben, senin geleceğin.

                                           29.6.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Rüzgar

Kuzeyden mi geldin?
Ormanları geçip
Derelerden içip
Söylesene rüzgâr
Sevdiğimi gördün mü?
Zülfü siyah, boyu servi
Deniz gözlerin gördün mü?
Okşadın mı saçlarını
Kokladın mı tenini?
Gül yanağın, gonca dudağını
Yağmurunla ısladın mı?
Es ey rüzgâr! Es
İçime dolsun mis nefes
Cana beden kafes
Sevda ruhuma ses
Sevdiğimi bir kez gördün mü?

                                                       8.8.2010 İST

Perihan Pehlivan
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S a y m a ca

Arabaya bindim,
İstanbul’a gittim.
Kadıköy’de indim
Ablama gittim.
Ablam pasta yapmış,
İçine çikolata katmış,
Üstüne krema atmış.
O süsü pek sever,
Üstüne şeker serper.
Sarı, mavi, kırmızı,
Gökten almış ay-yıldızı
Yeşil, mor turuncu,
Sen ol birinci.

                                         6.6.2009 İST

Perihan Pehlivan
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S e n  y o k s u n

Çiçekler açmamış,
Bahçen tarumar.
Öksüz kalmış zambaklar.
Hanım eli kurumuş.
Kimse el sürmemiş,
Yaprakları tozlu,
Saksıda sardunyalar.
Öylece kalmış,
Boynu bükük şebboylar.
Gülleri kim budayacak şimdi?
Kim açacak diblerini.
Laleler öksüz başlayacak bahara,
Gözleri nemli, nemli.
Sen yoksun,
Kasımpatılar hazandan kalmış.
Kaldırmamış yerden kimse
Toprak asi, sertse,
Tulumba suskun,
Dalında kurumuş,
Birkaç ekmek ayvası,
Gazel olmuş ya bahçe,
Asma asil ve elma, kayısı
Rüzgâr esiyor sertçe.
Hüzün çöküyor içime.
Üşüyorum anne.
Sen yoksun.

                                           12.MART.2001 ANKARA

Perihan Pehlivan
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S e v g i l i l e r  g ü n ü n e

14.ŞUBAT Sevgililer gününü kutluyor, herkese mutluluklar diliyorum.
Kavuşamayanlara, kavuşmaları dileğiyle bir şiir hediye ediyorum.

                 BİRGÜN

Dokunduğun her şeyde
Ben varım
Dokunamadığın her şeyde
Ben yaşarım
Hayallerin var
Bilirim
Başının üstünde
Beyaz bir bulut olur
Sessizce gezinirim
Kim bilir?
Yağarım bir gün…….

                                            13. ŞUBAT. İST

Perihan Pehlivan
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S u l u o v a

Sevgiyle süslü dalı, yaprağı
Umudu besler taşı, toprağı
Lütfüdür Rabbin suyu, havası
Un,bulgur,pancar,soğan,elması
Ona eser Akdağ, il Amasya
Verimli ova, sakin kasaba
Anam babam mevta, can oraya

                                                                    22.3.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Sa r m a

Yatmışım asmalı odaya
Güneş vurmuş asmaya
Anam durmuş, yaprak sarmaya
Başım koymuşum tüy yastığa
Gün ışığı yapraktan sızmakta
Bir rehavet basmış ki sıcakta
Cızır, cızır kaynar soba kazanı
Uyumak için kuzinenin yanı
Dalmışım ya öylece hanı
Bir dolma kokusu sarmış her yanı
Güz ayı ama bahardan kalma
Hadi gel de üç beş dolma çalma.
Anam seslenir 'üstünden alma! '
                                                     12.10.09 İST

Perihan Pehlivan
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Saat çocuklar için

On iki tane rakamı,
Renk, renk kadranı,
Saniyeleri bile var.
Hiç durmadan koşar.
Akrep ve yelkovan.
Çalışıyor her zaman.
Dinle bak, bak.
Tik tak, tik tak.
Zamanı haber verir.
Kurarsan zilini bir.
Uyutur seni,
Sanki, bir ninni.
Ne akıllı bir bilsen,
Sende öğrensen.
Hem mekanik, hem pilli.
Uyandırır seni zili
Allahın her günü,
Dolaşır günü.
Tik tak, tik tak.

                                              17.4.2008 İST

Perihan Pehlivan
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Sabah şeriflerin hayır olsun

Sönüyor birer birer gök kandilleri
Islanıyor müminin ak mendilleri
Mis kokular saçıyor cennet gülleri
Sabah şerifleriniz hayırlı olsun

Yönü kıbleye döner nur gönülleri
Huşu ile anmakta yâri dilleri
Secdeye varır kulun seven yüzleri
Sabah şerifleriniz hayır olsun

Arınıyor günahtan bedenin ey kul
Şah damarından yakın kalbinle sen bul
Nefse hükmederse us eder hak şümul
Sabah şerifleriniz hayır olsun

Nura belenir kalpler her dem seherde
Melekler saf saf durur dua ellerde
Bereket saçan kudret ol Mikail’de
Sabah şerifleriniz hayır olsun

Ozanım der aksatma sabahı sakın
Ölüm bir nefes kadar bilesin yakın
Varsa merhametin bil deryaya akın
Sabah şerifleriniz hayır olsun

Perihan Pehlivan 5.2.2013 İST

Perihan Pehlivan
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sac

Ağacın dalı, yaprağı
Asmanın kıvrım bağı
Pırasanın, soğanın pürçeği
Mısırın püskülü gerçeği
Bebe başında ipek, ipek
Sanki konmuş tek, tek
Çocuğa yakışır gerçek
Genç kızda melek
Sevgilide nazlı kâkül
Gelin kızda kınalı gül
Kadın da belik, belik
Süsleyip gezmelik
Delikanlıda aşk yelesi
Eksik olmaz jölesi
Kışlada asker tıraşı
Kepekle vardır savaşı
Yakışıklı kılar herkesi
Orta yaş da dökülesi
Şehit anamın ağıt çilesi
Ninemin pamuk beresi
Dedemde yok denilesi
Tanrının hoş bir vergisi
Türlü çeşit rengi, sevgisi
Tenine uygun herkesin
Düz, kıvırcık, lüle, dalga, kesin
Saç başta servetin
Ben, sen, o olmasa keliz
Hiç bir şey değildir yersiz
Yaratmamıştır o sebepsiz

                                                           9.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Saçlarında yıldız

SAÇLARINDA YILDIZ

Rüzgârın kızı,
Âşık olmuş, güneşin oğluna.
Havalanmış önce.
Aslında hiç arkadaşı yokmuş.
Güneşin oğlu diye, kimse yanaşamamış.
Mağrurmuş, tabi kendince.
Ama rüzgârın kızı bu,
Bulmuş işte, bir yolunu.
Kesi vermiş soluğunu.
Her şey güzel giderken,
Bir gün bakmış rüzgârın kızı,
Seninki, muhabbete dalmış, bir serçeyle.
Ne iş demiş?
Hiç oturuyoruz, çay içiyoruz öylece.
Dönmüş nevri, rüzgârın kızının.
Şimşekler çıkmış gözlerinden.
Gülüşleri, fırtınaya dönüşmüş.
Kasırgalar, kopmuş yüreğinden.
Buz zercikleri, dökülmüş kirpiklerinden.
Esmiş aylarca, gün boyu.
Çatısını koparmış, tufan etmiş.
Hiç sesi çıkmamış, güneşin oğlunun.
Kalmış öyle, sessizce.
Ufalanmış, küçülmüş iyice.
Ve sükun bulmuş, rüzgarın kızı.
Biraz dinmiş, yüreğindeki sızı.
Yıldız olmuş, güneşin oğlu.
Saçlarına takılmış, gizlice.
Günah çıkarmış, galaksiler boyu.
Yeni baştan kalbini kazanmış.
Akıp, gitmişler uzay boşluğuna doğru.
                                                                         30.MART.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Sada k a

Güzel bakış eyle kula
Tatlı bir söz ilaç ola
El uzat tut kul mu naçar
Duadır ki kapı açar
Yoksa senin paran, pulun
Nasihatin eyle kulun
Göster ki has ona tavır
Şükür bulsun canı mahir
Bir damla ver olur derya
Malın, mülkün hayrı dara
Kazan, belan cümle savar
Sadakadır ruha ayar

                                                          8.11.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Sadece seni seveceğim

Sadece seni seveceğim

Çocukluğum taze bitti
Hadi al götür beni kırlara
Çılgınlar gibi koşacağım
Kelebekler kıskanacak kanatlarımı
Karıncalar imrenecek adımlarıma
Zaman konfeti serpecek sevinç anlarıma
Mağrur dağlar saygı ile bakacak
Bulutlar sevinçten ağlayacak
Yüreğim kafesime sığmayacak
Çocukluğum taze bitti
Al götür beni kırlara
Şarkılar söyleyeceğim sevdaya dair
Dereler coşacak dallarda seyir
Çiçek, çiçek gülecek ağaçlar
Toprağa sağlam basacak ayaklarım
Rüzgâra taranacak saçlarım
Gözlerimle mutlu bakacağım
Kollarına özgürce koşacağım
Ben sana, sadece sana âşık olacağım

                                                        P.PEHLİVAN 10.4.2012 İST 19:00

Perihan Pehlivan
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Sadık ağa

Sadık ağayı yaylım ateşe tuttular
Ay karanlıktı gece sessiz iki candılar
Eşkıyalar kısıkta  pusuya yattılar
Bir canı çaprazdan nasıl da kaptılar

Sadık ağa Sadık ağa ne oldu sana
Üç kerimen bir de zevcen
Kül oldu yana yana

Ürktü atı al İngiliz  rüzgar
Sürükledi evine kadar
Kapı aralandı ürkerek ten
Konak yandı tutuştu yürekten

Sadık ağa Sadık ağa ne oldu sana
Varmamıştı daha elli yaşına
Kimler kıydı bu yiğit cana/mert civana
Eşkıyalar hükümdar oldu meydana

Sadık ağa, Sadık Ağa ne oldu sana
Kül oldu Sıdıka ana yana yana

3.5.2013 Ataşehir/ İST Perihan Pehlivan

Perihan Pehlivan
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Sağlık

Olmasa hastalık
Değerlimiydi sağlık
Nerde, ne zaman
Gelir oturur aman
Bazen kronik
Bedende panik
Bazen akut
Sağlık bir yakut
En iyisi doğallık
Ye organik olanı
Katletme doğanı
Bol harca sarımsak, soğanı
Senden uzak olsun hastalık
Her şeyden önemli sağlık
Çok yemek mideye kalabalık
Spor yap yeşili sev
Strese yap grev
Süt, ayran, yoğurt
Sebze, mercimek, nohut
Doğadan gelir sağlık
İlaç görkemli varlık
Ayağını sıcak tut başını serin
Her şeyi düşünme derin
Bol güneş alsın evin
Bağışıklığın gelişsin
Bol su içmelisin
Rahat uyku çekmelisin
Sağlık yitmeden değerin bilmelisin

                                                                   29.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Sakin olmak lazım

Seyreder dururum yıllardır
Baktığım çam ağaçlarıdır
En asi rüzgârda bile sakin
Her bir şeyine kâhin
Dalı yaprağı savrulmaz
Sanırsın hiç bir şey duymaz
Sakin olmak lazım sakin
Çok yaprak da dökmezler
Sıkı tutunur toprak çözmezler
Hazanda telef olup gitmezler
Birbirlerini de hiç üzmezler
Sanki hepsi bir seviyedeler
Allah’tan hep huzur dilerler
Sakin olmak lazım sakin
Az yer içer bedenlerini yormazlar
Hepsi aynı yaşta aynı boy, sıra bozmazlar
Havayı temizler daim yorulmazlar
Kozalak üretir arıyı kıskanmazlar
Bal olur özlerinden çıra aratmazlar
Kar yağar dallarından atmazlar
Sakin olmak lazım sakin
Yazın gölge dalları hepimize
Birlik dirlik içinde misal size
Kokusu ne has değer öze
Kışın manzarası gelir göze
Bakan göz görür anlam bize
Arif olan anlar gerek yok söze
Sakin olmak lazım sakin

                                                       1.10. 2010 İST

Perihan Pehlivan
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Samsun

Karadenizin, en güzeli.
Hem yeşil, hem tarihi.
Şirindir, her yeri.
Atamın ilk adımı attığı,
İstiklal savaşını başlattığı,
Gözü yaşlı, şanlı Samsun.

Bafra, Çarşamba;
Hem verimli, hem güzel birer delta.
Havzada; şifalı bir sürü, kaplıca.
Alaçam, Lâdik bağlı sana.
Ata kumda, plajların.
Cıvıl cıvıl, senin yazların.
Terme ve Amazon kadınların.
Atatürk heykelin ve fuarınla,
Sen meşhursun, kara Samsun.

Gençliğimi, bezedim sana.
İlmek ilmek, nakış nakış.
Tütün kokan, fabrikaların.
Mecidiye ve Elli altıların,
Sevda sevda, sen de kaldı anılarım.
Sen bana, istikbal verdin.
Üniversite şehri, Yeşil Samsun.

Parkların, bahçelerin.
Gençlik dolu, hayat dolu,
Caddelerin, kafelerin.
Şifa dağıtan, hastanelerin.
Cefakâr, kahraman Samsun.

Limanın ve mendireğin,
Seninle çarpar yüreğim.
Adım adım, sokak sokak,
Aklımda, senin her yerin.
Sevenlerin yüreğinde,
Dalga dalga, özlem Samsun.

Yeşil yeşil tepelerin.
Seyrine, doyulmaz senin.
Otellerin, motellerin.
Muhteşem manzaralı,
Gözü yaşlı, güzel Samsun.
                                                          20. MART. 1980.SULUOVA

Perihan Pehlivan
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San ki kar

Yüreğimi yakan biri var adı yar
Gel dolaş gönlünce sevdayı diyar
Hesap kitap yok yok a yar
Sevgim öylesine saf sanki kar

P.PEHLİVAN 1.Aralık.2013 İST

Perihan Pehlivan
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Sana gel dedim duymadın mı?

bir yanımda çiçekler,
biryanımda böcekler
bir yanımda gerçekler
bir yanımda kaygılar
sana selam yolladım almadın mı
bir yanımda rüyalar
bir yanımda hülyalar
bir yanımda duygular
yüreğimde bahar
gamze gamze gülücükler
yolladım sana almadın mı
bir yanımda özlemler
yüreğimde titreşen sevgiler
hasret rüzgarı ne bekler
sana gel dedim duymadın mı?

P. PEHLİVAN 14.3.2012 saat 8.40 İST
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Sana içme diyemiyorum

Sana içme diyorum
Dünyanın servetini tüketiyorsun
Yüreğinde cam kırıkları var biliyorum
Söylemesen de yüreğin görüyorum
Sevgi zahmet ister, sabır ister
İçmekle sanıyor musun biter
Silkelen kalk seviline koş
Yılma uğraş ver sevda yolunda
Ah ulan rıza bile diyemiyorum
Yusuf Hayaloğlu gibi sövemiyorum
Çünkü  ben erkek değilim
Sen de arkadaşım değilsin
Ama ben seni penceremden izliyorum
Sevgi yüreğe servettir
Ayrılık hürmettir
Şişelere sarılmak nefrettir
Oysa nefret sevgiyi öldürür
Dönüşü çıkmaz yola götürür
Ama sana içme diyemiyorum
Sadece seni görüyor
Sana dua ediyorum
Tanrı bile sevenleri ayırmaz
Ama bu kör olası hayatta
Para, makam, şöhret tuzak kurmakta
Dilerim sen ki hiçbir olsun
Sadece vuslata zaman uzak olsun

25.8.2013 Ataşehir/ ist

Perihan Pehlivan
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Sana mektuplar yazdım

Sana mektuplar yazdım/ almadın mı?
Geceleri rüyaya/ dalmadın mı?
Düşlerin kör kuyuya/ salmadın mı?
Bir Yusuf’a bir Leyla/ görmedin mi?

Sevgi gözden ırak olursa/ yakarmış
Kör cehennemde bile diri/ tutarmış

Hasret selamım yolladım da/ almadın mı?
Ufka dalıp, dalıp ağladım/ duymadın mı?
Hiç yollara bakıp, bakıp ta/ kalmadın mı?
Arzuyu dileyip Kamberden/ sormadın mı?

Sevda insani halden hale/ atarmış
Yar gülüşü cansız tene can/ katarmış

                                                                                     28.3.2011İST

Perihan Pehlivan
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Sana yemek yaptım

Sana yemekler yaptım
İçine sevgi kattım
Gökten yıldızı kaptım
Bak soframızı donattım

Tarator anılardan
Suyumuz gözyaşımdan
Mezede acılardan
Bak soframızı donattım

Şarap hasret yıllarından
Arp çal ayrılığımızdan
Güllaç sevdalığımızdan
Bak soframızı donattım

Gel yar hasretin yetmekte
Çorbam aşkınla tütmekte
Sevdam lokmanı dökmekte
Bak soframızı donattım

                                                                     4.1.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Sandık lekesi

Feriha hanım ağır bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra normal
odada fazla kalmak istememişti. Doktora rica etti.
- Söz veriyorum kendime dikkat edeceğim ilaçlarımı muntazam alacağım. Kontrollerime
düzenli geleceğim.
Onun bir oğlu br kızı vardı.Oğlu dördüncü sınıfta; çalışkan sevimli,cin gibi çocuktu.
Hemde çok sosyal bir çocuktu. Yaşına rağmen annesine yardımcı olmaya çalışıyordu,
kardeşini koruyp kolluyordu.
Akşamdan beri düşünüyor annesine bir türlü söyleyememişti. Çünkü annesi çok bitkin
ve yorgundu. annesi, kardeşi ve kendisi yanlız kalmasın diye hastaneden erken
çıkmıştı.Ömer, öğleden sonra okula gidiyordu. O nedenle sabahı bekledi. Kahvalı
yaptıktan sonra, Annesinin yanına oturdu.
- Bugün nasılsın anne! Diye sordu
- Sağol canım iyiyim
- Sen nasılsın iyimisin yavrum, derslerin nasıl? Dedi.
İyi anneciğim. Sen iyi ol. Ben önlüğümü giyeyim dedi sonra kardeşini giydirdi.
- anne!
-Efendim yavrum!
- Bügün öğretmenler günü. Öğretmenler günün kutlu olsun. Dedi Annesinin ellerinden
öptü ona sarıldı sonra kardeşi geldi annesine sarılıp elinden öptü annesini. Feriha hanım
çok mutlu oldu.
- Aslında öğretmenime bir hediye almak isterdim ama sen hastasın. Dedi Ömer.
Üzülme yavrum. Gitt benim sandığımı aç oradan bir havlu al götür. Dedi.
Ömer çok mutlu oldu. Annesinin odasına gitti sandığını açtı. İçine uzun,uzun baktı. Mis
gibi kokuyordu. Sonra bir tane havlu çıkardı. Kenarları yaılmış pembe beya çizgili bir
havluydu sonra bir poşet buldu içine koydu. Salona döndü annesine gösterdi. okadar
mutluydu ki. Herkes öğretmene hediye verince o mahcup olmayacaktı.
Annelerine veda edip neşe ile evden çıktılar. Anneleri sevgi ile arkalarından baktı.
ALlahım onları sen koru zihin açıklığı ver.Diyerek dau etti ve başını yastığa koydu.Ömer
neşe ile sınıfa girdi. Öğretmen yoklama yaptı sonra herkes hediyelerini masanın üstüne
koydu. Öğretmen hepsine teşekkür etti. Bir kişi sınıf adına öğretmen elini öptü. Oda
onu öptü ve derse geçtiler.
Ömer o günü neşe içinde geçirdi.
Ertesi sabah Ömer ve Kardeşi erken kaltılar. Ödevlerini yaptılar. Takıldıkları yerleri
annelerine sordular. Ve öğleyeye doğru önlüklerini giyip çantalrını topladılar ve
annelerine veda edip servislerine binmek üere evden çıktılar.Bahçede zil çalınca
toplandılar. Müdür konuşma yaptı. Sonra sırayla sınıflara çıktılar. Öğretmen geldi.
Yerine oturdu. Yoklama aldı. Sonra çantasını açtı.Bir poşet çıkardı. Poşetten Ömerin
getirdiği havlu çıktı.
- Bu havluyu kim getirdi Diye sordu.
- Ömer, ben öğretmenim. Dedi.
- Al bunu geri götür bu havlu kullanılmış.

Ömer kıpkırmızı olduğunu hissetti. Herkes dönüp ona baktı. Ağlamamak için kendini zor
tuttu.
Akşam ee geldi öfkesi hiç dinmemişti. Çok sinirli hareket ediyor, kardeşine çatıp
duruyordu. Annesi bir şeyler olduğunu fark etti. Acaba ne olmuştu.
Ömer yanıma gel
Efendim anne
- Neyin var oğlum diye sarıldı
Ömer ağlamaya başladı.
- Ne oldu oğlum nen var
Öğretmen hediyemi beğenmedi. Sonra olup biteni anlattı.

https://www.antoloji.com
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- Getir bakıyım şu havluyu bana.
İçinden bu nasıl bir öğretmen. Üstelik genç de değil tecrübeli. Böyle şey yapılır mı hiç.
Hiç almasa ne olur.Diye düşündü.
Ömer havluyu getirdi. Annesi açtı baktı. Bir kenarında küçücük bir sandık lekesi
oluşmuştu. Gülümsedi ve oğluna dönüp onu öptü okşadı.
- Üzülme oğlum öğretmenin sandık lekesini ne olduğunu anlamıyacak kadar cahilmiş.
Dedi. Ömer üzülmüyorum anneciğim yeter ki sen iyi ol diyerek boynuna sarıldı

18.10.2015 İSt

Perihan Pehlivan
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Saray

Gökte ay
Bulut say
Dünya vay
Hüzün var
Sevgi var
Yeşil bağ
Vardır çağ
Irmak sal
Deniz kal
Kuşlar ses
Yaprak es
Çiçek taç
Kırlar saç
Salın gez
Geçer tez
Hayat bu
Saray şu
Dünya yar
Aşkı kar
Ziyan har
Mutlu ol
Sevinç bol
Harca, tat
Ruha kat
Aklı kıl
Hâkim, yıl
Yılı bul
Para pul
Alma çul
Sade kul
Saray yer

                                          4.4.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Sardım

Üzülmedin ben giderken ardımdan
Eminim bayram etmişsindir inadından
Oysa ben bir yarın  tam kenarından
tam kayacakken sevgimin harından

Sevdamı yüreğime sardım da gittim
Sensizlik biletini adlım da gittim

Ne çok incitin sen beni ne çok
Yinede sana sitemim hiç yok
Yalnız geceler isyanım zehirli ok
sen kal mutlu ol zararı yok

Sevdamı yüreğime sardım da gittim
Sensizlik biletini aldım da gittim

                                                               20.9.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Sarhoşum anne

Zamana yenik düştüm anne
Yıllara yollara yenik düştüm
Artık beni ne güneş yakar
Ne su arıtır
Ne rüzgar korkutur
Gecelere  kan ter uyanıyorum
Yorgunum bittim anne
Şu felek çok seviyor beni taşa çalmayı
Hep alıp vermiyor anne
Ben kaderime yenik düştüm
Ne dünya umurumda ne batan güneş
Ben sevdaya yenik düştüm anne!
Uyuşmuş hücrelerim
Başım dönüyor dönüyor anne
Ben aşk sarhoşuyum
Duy beni duy anne!

18.7.2014 Beylikdüzü/ İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Satır aralarımda saklısın

Satır aralarımda saklısın

Unutamadım seni haklısın
Satır aralarımda saklısın
Kış bahar aylarım uzadı gitti
Umut zincirlerim koptu bitti
Vuslatsız vuslatım canıma yetti

Kızağa aldım tüm hayallerimi
Kasırga gördüm sevda yellerimi
Kırıp tüm gönlümde sevda tellerimi
Şimdi seyreyler im gül bahçemde zemheri
Anımsamam güneşimi yıkan o neferi

Saklamam gözümde bilirsin yaşı
Ne zaman kaldırsam yanık  taşı
Yoklamam   ki yürek  başı
Canım yanar ten tüter gün başı
Adın satır aralarında saklı

25.11.2013 P.Pehlivan İST

Perihan Pehlivan
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Savaş olmasın

Çiçekler, özgür açsın.
Kuşlar, neşe saçsın.
Kır çiçekleri, rüzgara renk açsın.
Savaş olmasın.
Dikensiz olsun sınırlar.
Silahsız olsun ordular.
Barış için, açılsın bayraklar.
Paylaşmayı bilsin, halklar.
Yetim kalmasın, çocuklar.
Yıkılmasın, evler, barklar.
Savaş olmasın.
Yürümesin, toplar tanklar.
Kurşunlara gitmesin, çocuklar.
Kana, kine gömülmesin, haklar.
Lafta kalmasın, sözler.
Savaş olmasın.
Kanaatkâr olsa, insanlar.
Büyük balık yemesin, küçük balıkları.
İliklerine varıncaya kadar.
Fitne fesatlar, karıştırmasın kafaları.
Hep bana diyenler, bozmasa masalları.
Savaş olmasın.
Yarınlara mutlu varsak,
Öldürdüklerimizle değil,
Yaşattıklarımızla nam, salsak.
Yaşatmak için, yeşertmek için çalışsak.
Savaş olmasın.
                                                     19.10.2001 ANKARA(Amerika, Afganistan’ı
bombalıyor)

Perihan Pehlivan
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Saymaca  iki çocuklara

Birinciyim inciyim
İkinciyim ciciyim
Üçüncüyüm güzelim
Dördüncüyüm özelim
Beşinciyim çiçeğim
Altıncıyım sevgiyim
Yedinciyim meleğim
Sekizinciyim dileğim
Dokuzuncuyum,  emeğim
Onuncuyum  ben geleceğim
                                                        1.9.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Saymaca1(ÇOCUKLARA)

Ayşe, Fatma nerede
Çamaşır yıkar derede
Dere yandan akıyor
Ninem camdan bakıyor
Koyun, kuzu meliyor
Ayşe gelin evden geliyor
Amcam orak biçiyor
Kedi sütü içiyor
Gelmiş köyün ebesi
Sever çocukların hepsi
Bir iki sayıyor
Aşı yapacak çocuk arıyor
Dum, duma, dum
İşte buldum
                                              1.9.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Sebebi Sensin

Bir kader mahkûmu gibi,
Volta atıyorsam,
Sensizlikle, ben arasında.
Sabır taşına, gün sayıyorsam,
Sebebi, sensin.
Sorularıma, yanıt alamıyorsam,
Bir türlü, bir yere varamıyorsam,
Oturduğum yerde, duramıyorsam,
Sebebi, sensin.
Seslenişim, kayboluyorsa
Dipsiz kuyulardan birinde,
Oyuncak oldum ya, elinde.
Mahkûm ettin, beni kendi yüreğime.
Bir kez şaşıp yanılıp,
Sevdim, seni diye.
Öylece dolaşıyorsam, düşler içinde.
Sebebi, sensin.
Sitem etmiyorum amma,
Kader, beni böldü.
Hayatımın, tam ortasında.
Sana mahkûm, kıldı ya,
Ben ona, ona şaşıyorum.
Dolaşıyorum, öyle tek başıma.
Olmadık işler, gelmiş bu başıma.
Sebebi, sensin.
Katlim yok ama,
Hüküm veren kimdir?
Onuda bana sorma.
Bir kader mahkûmu gibi,
Dolaşıyorsam, orda burada,
Yorgun düşmüşsem, küflü yıllara,
Sebebi, sensin.
                                             25.NİSAN. 2007 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Seçim beyannamem

Açıkladınız dizi dizi
İstediniz olsun en görkemli
Düşünmezsiniz hiç bizi
Maddiyat sarmış hepinizi
Biliriz biz sizi
Seçimde ağa paşa bey oluruz
Sonra zamla kavrulur mahvoluruz
İnsanlıktan hiç nasip almamış vaadler
Gömü bulmuş gibisiniz meretler
Uyuruz bazen derin kurulu kerevetler
Uyanınca uçuşuruz oluruz cici kelebekler
Bir birinizden yok farkınız
Nasıl olsa döner çarkınız
Ama biz, biz halkız
Arada bir olur farkımız
Oda çarkı felek şansınız

7.10.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Sel

Sel
Seversin çok yağan karı, doluyu
Zapt olmaz sağanak yağmur suyu
Bozarsın ırmak, derenin huyunu
Sürer götürürsün, bitki, inek koyunu
Tanımazsın, araç, bahçe, ev
Olursun yutan, koskoca dev
Su hayattır ama sen sanki ölüm
Kuralları yıkarsın,  edersin zulüm
Zararsın, yıkımsın sen sel
Tutamaz seni ne bent, ne yel
                                                           24.8.2011AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Sel olur dev olur

Yağmur yağar dağa
Koşar gelir bağa
Dur durak yoktur ona
Doğaya karşı çıkma
Sel olur, yel olur
Yutar koca dev olur
Tabiatı bozma sakın
Dereye uzak, dağa yakın
Ormanı yok etme sakın
Ağacı koru, ol yeşile yakın
Sel olur, yel olur
Yutar koca dev olur
Sağlam yap evini
Barajını, bendini
Yerleşirken al tedbirini
Tahribata mahkûm kılma çevreni
Yıkma yok etme geleceğini
Küstürme yeşil meleğini
Sel olur, yel olur
Yutar, koca dev olur
Ozanım çal söyle
Sözüm kulağa küpe eyle
Dön bak tarihe şöyle
Onca sur, set, kale
Oynanmaz ırmak, dere, sahille
Ondan çaldığını hile ile
Döner geri alır mertçe
Sel olur, yel olur
Yutar, koskoca dev olur.

                                                              17.7.2009 AKBÜK
Bartın, Edirne, Giresun Temmuz ayında sele teslim oldu can ve mal kaybı oldu

Perihan Pehlivan
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Selam

Selam

           Edirne den Kars’a
           İzmir den Van’a
           Selam selam sana
           İstanbul dan cana
           Selam selam eylemişim

            Balıkesir den Çorum’a
            Çanakkale den Şırnak’a
            Selam selam vatan’a
            Artvin den Trabzon’a
            Selam selam eylemişim

           Mersinim den Sivas’a
           Bolu dan Diyarbakır’a
           Selam selam Atam’a
           Eskişehir den Batman’a
           Selam selam eylemişim

            Manisa dan Ağrı ya
            Samsun dan Urfa ya
            Selam selam cano ya
            Bursa dan Çukurova ya
            Selam selam eylemişim

            O yakadan bu yakaya
            Ankara’dan Konya ya
            Selam selam dünyaya
            Üsküdar dan Antakya  ya
            Selam selam eylemişim

             Muğla dan Aksaray’a
             Aydın dan Amasya ya
             Selam selam tüm soya
             İstanbul dan Suluova ya
             Selam selam eylemişim

                                                             20.1.2012 İST Perihan Pehlivan

Perihan Pehlivan
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Sen beni mahvettin

Kirpiklerim kadar ıslanmadım yağan yağmurda
Tenimi kavurmadı güneş yüreğimi yaktığın kadar
Savrulmadım hiç bir rüzgarda ayrılığın kadar
Kendimi hiç saydım senden ayrıldığımda

Sen beni mahvettin sen beni kahrettin
Bir çift göze kul köle ettin

Yalınız bırakmadı duygularım ırağında
Kalbim ah kalbim  çok çaresiz bu aralar
Üstüme üstüme geliyor nemli duvarlar
Şeklim şemalim kaydı senin yokluğunda

Sen beni kahrettin sen beni mahvettin
Bir damla sevgiye muhtaç ettin

12.6.2016 İST

Perihan Pehlivan
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Sen sevmeyi biliyor musun

Güzel yazılar yazıyorsun
Duyguların damarlarına giriyorsun
Şiirler yazıyorsun
İnciler çıkartıyorsun derin denizlerden
Resimler yapıyorsun
Renkler konuşuyor
Duygulara istediğin dansı yaptırıyorsun
Ama yalnız sokaklarda koşuyorsun
Sahi sen sevmeyi biliyor musun

5.9.2014 İST

Perihan Pehlivan
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Sen var ya sen

Daha sen uyanmadan
Yola düşmüş olacağım
Gün yüzüne vurduğunda
Güneş ovaları aydınlatıyor olacak
Anılarımı sarıp yüreğime
Uzaklara seferde olacağım
Uyandığında aynanın karşısında duracaksın
Sisleri dağıtırken gözlerin
Aynaya bakıp
Sen var ya sen
On para etmez bir adamsın diyeceksin
Kendi kendine kızacaksın
Sonra bir avuç su çarpacaksın yüzüne
Gerçekler vurunca özüne
Hayıflanacaksın için acıyacak
Eğilip peş peşe avuç, avuç su vuracaksın yüzüne
Dönüp odama gideceksin, telaşla
Baktığın oda hiçlik sunacak sana
Öyle bakacaksın
Hızlı adımlarla çıkıp kapıdan
Gittiğim yola koyulacaksın
Koşacak, koşacak, koşacaksın
Ama ulaşamayacaksın
Uçup giden zamana
Sonra çöküp yol kenarına
Uzun, uzun ağlayacaksın
Ama sen var ya sen
Onu da beceremeyeceksin

                                                                               26.3.2011 İST
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Sen!

Sen!
Yarım kalan gecenin,
Aydınlık sabahı.
Sen,
Sorulmamış bilmecenin,
Tam ve doğru cevabı.
Sen,
Kurulmamış hayalin,
Pembe ve mutluluk süslü köşkü.
Sen,
Mehtaplı bir gecenin yakamozları,
Ve ay dolaşırken çalılıkta,
Kayan yıldız ufukta.
Sen,
İzbe bir sokakta dolaşırken,
Harikalar yarattın bu çocukta.
Sen,
Tarifi mümkünsüz bir mutluluk,
Dünyama, hoş geldin.
                                              22.MAYIS.2008 MİLONA
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Sen, Buna Değseydin!

Tüm köprüleri yıkardım.
Bombalardım şehirleri.
Nehirleri, tersine akıtırdım.
Ve güneşin yüzünü, sana çevirirdim.
Eğer sen, buna değseydin.
Arkamda bırakırdım, tüm sorunları.
Sana sunardım, mutlu yarınları.
Gözümü kırpmadan, yakardım.
Sensiz, tüm anıları.
Avuçlarımda, bir tutam kül.
Rüzgâra savururdum, geçmişimi.
Eğer sen, buna değseydin.
Açmazları, açardım.
Koparırdım, tüm bağlarımı.
Ayı; dilimler, yıldız yapardım.
O yıldızları, alır, saçlarına takardım.
Işıl ışıl gecelerde, seni yaşardım.
Eğer sen, buna değseydin.
Geceleri, sabaha bağlardım.
Yüreğimi, çiçek çiçek sana saçardım.
Mabedimin tüm kapılarını, sana açardım.
Eğer sen, buna değseydin.
                                                                         7.MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Seni

İstanbul da yağmur var bu gece bir şiir yazdım. SENİ

Ellerim üşüyor bu gece
Halim perişan karanlık gece
Neler neler çektim bu şehirde
Saçlarımı çaldı bu şehir
Gözlerim bir çift ağlayan nehir
Ayaklarım acılara sürükler beni
Istırablar yaktı kavurdu bu teni
Annem bile duymadı
Talihim cemalime uymadı
Zamansız esti hep rüzgar
Şimdi tarumar hatıralar
Acılarım hep taze yeni
Ama hiç birşey unutturamadı seni

23.11.2014 Ataşehir  İST
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Seni Bekledim

Oturdum, duvarların üstüne,
Çocuklar gibi, seni bekledim.
Ağlamadım, amma;
Kemiklerime kadar, ıslandım.
Hücrelerim, sevgisizlikten büzülmekte.
Düşlerim, sensizlikte üşümekte.
Kimseler, görmedi, beni orda.
Sende, görmedin ya.
Kaldım, kaç gün, kaç gece.
Gelmedin sen, günlerce.
Gelmedin.
Bir hıçkırık oldun,
Takıldın, yutkunuşlarıma.
Göz bebeklerim, takılı kaldı, ufkuna.
Sadece, kuşlar ve ağaçlar,
Acıyarak baktı, bana.
Avuçlarım terledi.
Öfkemi yenemedim, bir türlü
Siyaha döndü. Gün.
Yalnızlığım, çağırdı hüznü.
Yıldızlar, hep uzakta kaldı.
Sensizliğimde, sadece, hayalin vardı.
Çocuklar gibi, seni bekledim.
Oturup, duvarların üstünde.
Hasretin, taht kurmuştu bağrıma.
Duygularım, firarda,
Hiç aldırmadı, teslim olma çağrıma.
Ben, bir kürek mahkûmu gibi hala,
Bekliyorum, seni burada.
Seni bekliyorum, seni.
Sen giderken, oturup kaldığım o duvarda.
                                                                     6. NİSAN. 2008 İSTANBUL
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Seni çok özledim öğretmenim

Sen benim ışığımdın
Geleceğim, sıcağımdın
Arkamdın hırkamdın
Sıcacık sarardın
Anamdın babamdın
Sen benim sığınağımdın
Seni çok özledim öğretmenim
Seninle aydınlanırdı sınıf
Sen mutluluk saçardın
Şefkatle bakardın
Derdimize hep ortaktın
İçtiğimiz suydun kana, kana
Senin öğrettiğin şarkıları söylüyoruz hala
Seni çok özledim öğretmenim
Hani bize çiçeklerim derdin
Koklar, okşar severdin
Yanaklarımızdan öperdin
Bazen kızardın ama affederdin
Gel de gör ne halde çiçeklerin
Sevgisiz boynu bükük solgun
Seni çok özledim öğretmenim
Senle ne kadar mutluyduk
Kelebekler gibi uçuyorduk
Her sabah sana koşuyorduk
Seninle öğrenip coşuyorduk
En yaramazımız bile çöle döndü
Sınıfımız sanki balon gibi söndü
Yerini alamadı hiç kimse
Gözlerimiz seni görmese de
Senin sevgin hep kalbimizde
Bir kere gelsene
Gelsene öğretmenim
Seni çok özledim öğretmenim

                                                                       12.11.2010 İST
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Seni sevmek

Yıldızlarda; sek, sek oynuyorum
Bakışların çarpıyor gözlerime
Meteor gibi kayıyorum yanarak
Bir kelebek kanadında avuçlarına
Ilık bir rüzgâr değiyor saçlarıma
Ve sen, aşkı fısıldıyorsun kulaklarıma
Ay mehtaba yatmış, yakamozlar
Denizle oynaşmaktalar
Gece ışıltı elbisesini giymiş
Dalgalar kıyıya her vurduğunda kayalıkta
Âdete sevda şarkısı çalmakta
Ya şimdi; yalnızım, çaresizim
Umutsuzum, sensizim
Ay buluta kaçmakta
Karanlık,soğuk gece
Mutluluk uzakta bir bilmece
Meğerse seni sevmek
Benliğimde alevlenmek
Külleri aralıyor zaman
Ve gözlerim yaşaran
Seni sevmek bir coşku
Seni sevmek bir tutku
Seni sevmek yücelmek
Seni sevmek karanlığı silmek
Seni sevmek ilmek, ilmek
Gergefte ipek işlemek
İşlemekmiş anladım

                                                                                 9.12.2010 İST

Gergefi nerden buldun, anılarda kaldı o
Nice deli aşığın, yüreğini çaldı o
Antikalık oldu da, mahzenlerde soldu o
Perihan şiirine, malzemelik oldu o.

                                                                   Necati Ocakçı
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Seni sevmek var ya!

Güvercinler uçardı coşan duygularla
Sevdalar havalanırdı mavi göklere
Gönülden gönül taşınırdı sevgi
Sonra mendiller aldı görevi
Al, beyaz yada pembe
Sevgi yerini alır bir şekilde
Karşılık bulduğu yürekte
Ve kalemler mektup yazdı narin ellerde
Beyaz kağıtlara düştü sıcacık sevgi
Bazen hasret damladı
Mürekkep dağıldı hülyalar gibi
Ve renklendi çiçeklendi mektuplar
Postacılar taşıdı çarpan yüreklere
Ve şimdilerde sms ler geldi oturdu
Hem daha hızlı daha heyecanlı
Her nasıl olursa olsun kabulum
Ah Ferhunde!
Senin beni sevdiğini düşünmek var ya
Çiçekler açıyor bahara yüreğimde

6/9/2014 Ataşehir/ İST
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Seni vefasız

Yağmur ıslatmadı seni
Sırıl sıklam etti beni
Aşk yakmadı seni
Yaktı kavurdu bu teni

Rüzgar savurmadı seni
Gazel eyledi beni
Bakışların yıkmadı seni
Cehennem eyledi sinemi

Hasretin incitmedi seni
Viran eyledi beni
Anılarım sıkmadı seni
Özlemin terletti ellerimi

Hayallerim üzmedi seni
Düşlerim yedi bitirdi beni
Hicran çarpmadı seni
Vefasızlık kül eyledi sinemi

14.5.2013 Ataşehir/İST
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Seniha

Öyle masumdu ki yüzü
Sanki toplamış  yanaklar pembe gülü
Bir gün okulun bahçesinde gördüm
Saftım tertemizdim boştu yüreğim
Onunla bir sevda yüreği ördüm
Öksüzdü abisinin gölgesine sığınmıştı
Kasabamıza o yüzden gelmişti
Her sabah yolunu gözlerdim
Gecem gündüzüm bir oldu
Sen bilmiyordun Seniha
Senden sonra uyku haramdı bana
Arkadaşlarım  hep seferberdi
Gelişini hemen haber ederlerdi
Çarpardı yüreğim, titrerdi ellerim
Yanaklarım kıp kırmızı olurdu
Gözlerim çakmak çakmak
Ne büyük mutluluktu sana bakmak
Ne zaman göz göze gelsek
Kaçırırdın gözlerini
Unuturdum söyleyeceğim sözlerimi
Ürkek ceylan gibi sekerdin
Belki beni sende severdin
Kim bilir?
Eş dost el atsa da işe
Hiç yaramadı işe
Kaldım hep sevdana naçar
Bir gün duydum göçmüşsünüz
Tain olmuş abin başka şehre
Geçer dediler alışırsın yokluğuna
Geçmedi be Seniha!
Alışamadım hiç
Alışamadım Seniha!
Sevemedim senden sonra bir daha
Ne başkasını
Nede Pembe gülleri
Yüreğimde saklı
Aşkımızın külleri
Sen Seniha sen
Ah! dönüp gelsen

9.11.2013 P.PEHLİVAN İST
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Senle

Uyanıyorum senle
Yüzüm yıkıyorum senle
Güneşim olup ısıtıyorsun
Şarkı söylüyorum senle
Çay içiyorum senle
Bardağımda buhar oluyorsun
En sevdiğin parfümü sıkıyorum
Sevdiğin renk elbiseyi giyiyorum
Saçlarımı sevdiğin gibi tarıyorum
Aynada gülümsüyorsun
Kapıyı açıyorum sen diye
Bu çanta senden hediye
Ayakkabılarım elimde
Yavaşça gel diyorsun

                                                 15.52011İST
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sensiz

Giderken dönüpte bakmadın.
Yoktu, kal diyecek takatim.
Öyle, bakıp kaldım ardından.
Yüreği yaralı,  bu adam.
Gündüzüm de gece,  bak sensiz.
Aramızda hasret, nedensiz.
Düşüm, hayalim de, hep sensiz.
Bilmem, öfke, keder, niye?
Ömrüm, geçiyor, gam içinde.
Tövbe ettim  artık, gel tamam.
Sensiz, buralarda kalamam.
Yokluk rıhtımına, uğrayamam.
Seni, martılardan soramam.
Kalbime, başkasın koyamam.
İnan bana, ey yar! sevgine,
Kalbimden başka yer bulamam.

                                                                     7.HAZİRAN.2008 İST
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Sensiz İstanbul

Şekersiz çay gibi
Tuzsuz ekmek gibi
Köhne liman
Terkedilmiş tekne gibi
Sensiz İstanbul
Güneşsiz gün gibi
Aysız gece gibi
Yapraksız dal
Çiçeksiz ağaç gibi
Sensiz İstanbul
Dikensiz gül gibi
Sevdasız bülbül gibi
Sensiz ben
Bensiz sen gibi
Sensiz İstanbul

25.10.215 İst
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Sermayesi zarar

Ne karım vardı,
Aklım neye ayardı?
Dimyata pirince giderken,
Evdeki bulgurdan olmak.
İşte tam
Kör sevda.
Dipsiz kuyu,
Hüsran bağının
Gülünü sevmek,
Sıfır eldeler,
Med cezirler.
Tüketilen bir şeyler.
Kazanılan keşkeler,
Zaman duruyor,
Akıl mizansız bazen,
Ve boşta kalan el,
Kavrulan yürek,
Esen yel
Savuruyor tüm ümitleri.

                                              26.5.2009.İST
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Servini yaprağı

Serviler dizi, dizi
Bilen de bilir bizi
Yürekte aşkın izi
Sana da bana da yeter gönlümdekiler

Servi yaprağı yeşil
Bak olmuşum ben sefil
Her şeye Mevla’m kefil
Sana da bana da yeter gönlümdekiler

Gölgesi düşmüş düze
Keman olum ay yüze
Ateş düşmüş can öze
Sana da bana da yeter gönlümdekiler

                                                           21.12.2010 İST
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Sevdamız leylak kokuyor

Gün batımında değer yüreğime sevdan
Dalgaların kıyıya vurduğu gibi yavaştan
Saçların serpilir yüzüne ışıltısı yıldızlardan
Sevda fısıldıyor deniz usul usul dolunaydan

Sevdamız da leylak kokuyor güller aşk
Coşuyor yüreğimizde gelince bahar

Kapınızın önünden geçerken çarpıyor yüreğim
Tanrıdan var dır tek dileğim benim ol dağ çileğim
Şarkı söylüyor salkım söğüt salınıp rüzgarda
Leylaklar  coşup taşıyor bahçe duvarından sokağa

Sevdamızda leylak kokuyor güller coşuyor
Sensizlik bağrımda ateş için için yakıyor

Gözlerin zeytin yeşili tenin buğday rengi
Görenler diyor olmuş tamam birbirinin dengi
Böyle mi olur sabıra belenmiş  yüce sevgi
Kumral saçları iki örgü çiçek açmış kakülleri

Sevdamız leylak kokuyor güller se kızarıyor
Başımız duman duman  sevda yüreğimizden taşıyor

2.2.2015 İST
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Sevdanın kimyası

Su sevdalı toprağa
Toprak belenmiş
Dala yaprağa
Harından buharlaşır
Yükselir uzaklaşır
Bulutlara karışır
Toprak hasretinden yarılır
Su yağmur olur salınır
İçer toprak kana, kana
Bir mis koku ulaşır sana bana
Aşk salar onca cana
                                                              3.1.2011 İST
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Sevdiğim

Senaristlik yapma sevdiğim
Aktörlük yap, odur bildiğin
yaptıklarınla yeter üzdüğün
boşa gitti senin için çektiğim

haydi git yoluna
geldik bir oyuna

beni benimle bırak sevdiğim
yanlış hikaye senin bildiğin
ben miydim yanlış gördüğün
değdi mi böyle, hale geldiğim

haydi git yoluna
geldik bir oyuna

kader de varsa ayrılk sevdiğim
kar etmez ilaç dediğin
kendi elinle hasrettir ördüğün
gözüme nem ruhuma korsun sevdiğim

haydi git yoluna
geldik biz oyuna

                                                                                         16.1.2011 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdiğim Sözler(2)

Aha  şuraya yazıyorum. dediy di dersin!
Geleceği varsa, göreceği de var.
Aslına bakarsan orasıda öyle.
Bak, sen bilirsin yinede.
Şahıdın, mah oldun.
Kimse kaşının üstünde gözün var demez.!
Vallahi aklımdaydı.
Her boyayı boyadın, bir fıstığı yeşil kaldı.
Haram yedikçe yararmış haramzade daha çok ararmış.
Deveyi yardan uçuran bir tutam otmuş.
Konuşmadan önce iyice yutkun.
Şeytanın bacağını kır.
Kartallar yüksek uçar.
Her şeyi suyun akışına bırak.
Kula en güzel beddua şeytanından bul.
Kafana takacağına, düşmanın boynuna at, birazda o debelensin.
Kirpi gibi büzüşme.
Alışmış kudurmuştan beterdir.
Oynayamam yerinm dar, yer verdik gerim dar.
Arkana bakmadan, yürümesiniöğren.
Bağ yaparsan, bağban olan çok olur.
Candan ötesi canandır.
Çok yorulmak istiyorsan, hızlı koş.
Sultanı olmayan sarayı neyleyim.
Akşamın darında, sabahın köründe iş olmaz.

Perihan Pehlivan
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Sevgi kırıntıları

Dün, seni uğurladım kalbimden,
Son sevgi kırıntılarında,
Kayıp,  gitti ellerimden…

İstedim ki; adil olasın,
Feyiz alasın, yüreğindeki sevgimden.
Ama olmadı:
Vaz geçmedin; adaletsizliğinden.

Sanma ki, unuturum.
Allahıma sığınırım,
Hakkımı dilerim,
Rızkımı, ondan isterim.

Tutsaydın cömertliğin elinden,
Çekip, kurtarırdın kendini,
Maddiyatın derbederliğinden.
Günahların ayrılmayacak,  peşinden.

Kahrımdan, yok olup gitmeyeceğim.
Sen, hak ettiğini bulacaksın,
Kalabalıklar içinde hep yalnız,
Yalnız kalacaksın…

Dün seni, uğurladım kalbimden.
Son sevgi kırıntılarında,
Kayıp, gitti ellerimden…
                                                         22.ŞUBAT.2008.İSTANBUL
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sevgili-annem

Sevgili annem, kaç yıl oldu gideli. Seni ne çok özledim, ne çok aradım biliyormusun?
Ama, hala yerin boş, sevgin yüreğimde, her sözün ezberimde. Çınar gibiydin, sığınırdık
gölgene, kuşlar gibi cıvıldardık dallarında. Her yaz, çiçeklerini, tomurcuklarını alırdın
yanına nasıl mutlu olurduk. Oysa şimdi, her birimiz bir yana savrulduk. Senin her
derdimize bir çaren vardı, kalbin kocaman, hülyaların bir pınardı. Sen! Bizim
annemizdin, her şeyimizdin. Işıktın, aştın,rehberdir,sabırdın, ümittin,sevgi
ocağıydın.Bak! Sen gidince nasıl soldum, bir yanım hep eksik kaldı.Elimi attığım her
şeyde sen varsın, Her yaptığım şeyde senin öğretilerin, bakıyorumda günden güne sana
benziyor huylarım. Canım annem! Rahat uyu, rahmetle anıyorum. Dualarım senin
için.Gözyaşlarım yanağımdan süzülürken ne çok üzülürdün. Ama onlar şimdi hasretten
biliyormusun? Senin için. Cennet olsun mekanın. Tüm annelerin anneler günü kutlu
olsun.

                                                                                   7.5.2010 İST
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Sevgilim olmadı

Huyu huyuma
Boyu boyuma
Soyu soyuma
Sevdim de sevgilim olmadı

Ya oldu uzun
Ya dedi buzun
Yok aşkın tozun
Sevdim de sevgilim olmadı

Havlu saçaklı
Elma yanaklı
Perçem akmalı
Sevdim de sevgilim olmadı

Şirinim sözlü
Elayı gözlü
Cemali yüzlü
Sevdim de sevgilim olmadı

Ağa, bey, paşa
Uygunsa başa
Denk midir yaşa
Sevdim de sevgilim olmadı

Eder pür naz
Huysuzdur bir az
Ettim hep niyaz
Sevdim de sevgilim olmadı

Bitmedi tasam
Ben nere varsam
Feleğe çatsam
Sevdim de sevgilim olmadı

                                                                   210.12.2010 İST
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Sevgiliye Dair

*** 14 Şubat sevgililer gününüz kutlu olsun. Dilerim herkes mutlu olsun **

Tane,
Bir tane
Benim sevgilim
Nane,
Has nane
Benim yârim
Gül,
Gonca gül
Benim aşkım
Kor,
Yakar beni
Sen, benim canım
Aşk,
Deli gibi aşığım
Duy, ey sevgili

                                                                       11.2.2010 İST
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Sevseydim

Sevseydim bir Urfalı, Vanlı
Ya da Antepli, Maraşlı
Nerden sevdim seni yar
Aramızda lebi derya var

Aşkın yakar acılar beni yorar
Kavuşmak ne mümkün hayalin sorar
Ben Mecnun sense erişilmez kar
Ağrı Uludağ'a varır ben  böyle naçar

4.3.2014 Ataşehir İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sı n ı f ı m çocuklara

Kocamandır sınıfım
          Temiz, aydınlık her yanım
          Orada var bir masa
          Bilgi saçar karatahta
          Ya öğretmenim olmasa
          Nasıl aydınlanır yarınlar

          İşte burada sıralar
          Yerler kirlenir
          Çöp sepeti olmasa
          Çantam, kitaplarım
          İçinde durur sıramın
          Hepsi bal şeker arkadaşlarım
          Güler yüzü, bizi görünce
          Mavi bakışlı ATAMIN!
                                                              4.10.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Sıfır altı Ankara

Dün gece sana baktım.
Baktım, kaleden ANKARA.
Yedi tepe, beş iklim değildin.
Ama içime esiyordun serin, serin.
Kucaklamıştın da tüm memleketin.
Derler ya bahtın kara,
Sen köksün, özsün
Canım ANKARA.

Kolların uzanır her yana.
Tüm Anadolu koşar gelir sana.
Kışın; ayazdır, serttir ama
Yüreğin pektir,  merttir,
Dertlere çaredir
Toprağın, ana gibi.
Gözü kara
Canım ANKARA

Yıldızlara daldım gittim,
Seni tarihten seyrettim.
Sen bozkırda bir başkenttin
Eski meclisten geçtim,
Düşmana hükmettin
İstiklal nasıl kazanılır,
Sen âleme bellettin.
Ne yiğitmişsin.
Canım ANKARA

Yokluğu umuda yama yapmışlar.
Bir sel olup tarihe akmışlar.
İyi ki seni başkent yapmışlar,
Seymenler, Dikmenden kalkmışlar.
ATAM’a kucak açmışlar.
Anıt tepeden, Hacı Bayram Veliye.
Işıksın, ilimsin ülkeme.
Gece yıldızlar bezendiğinde
Muhteşemdin her şeyinle,
06 CANIM ANKARA

                                                       5.MAYIS. 2001 ANKARA

Perihan Pehlivan
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Sırça köşkün perisi

Gönlümün sevda delisi
Hani derler ya, birisi
Mecnun’dur Leyla’nın delisi.
Öyle sessiz, aşina,
Ummadık birisi.
O benim ben, ta kendisi.
Kılı kırk yaran bendim,
Çizgileri geçmeyen bedendim.
Yasaklara teğet değdim,
Sen sırça köşkün perisi.
Ben se gözlerinin delisi.
Mağrurdu hep başım,
Hiç akmazdı gözyaşım.
Bir sana eğildi başım.
Bir sana karlandı saçım.
Sen nerden bileceksin,
Sen sırça köşkün perisi.
Gönlüm sevda delisi.
Arzu’nun Kamber’i
Başıma taktı felek çemberi.
Beni değmelerine ters çıkardım.
Bir sana bağlandım, bir sana lalım.
Sen sırça köşkün perisi.
Bir çarp bana aşk perisi.
Bir yürek var bende,
Sadece  sevgisinin delisi.
Ne bilecek sırça köşkün perisi.
Mağrur prenseslerde olur,
Duygularının kölesi.
Sevdim seni sevdim,
Sırça köşkün perisi.

                                                     5.NİSAN.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Sırdaşım toprak

Ay, güneş ve toprak.
Senin olsun, dal yaprak.
Dertlerini bana bırak.
Çek git, siyah zülfün savurarak.
Dayanır bu can, el hak.

Sırma saçın yolunma,
Dertlerinle avunma.
Sinemde aşk yarası,
Bilmem niye yıkık kaşın arası.
Gelirse ecel sırası, olurum toprak.

Ahım almıyasan yar,
Sana giden yollar hep dar.
Uçan kuştan vefasızlığın sor.
Sen bilmesen bilir dostlar.
Dağlara değil, başıma yağdı kar.

Cefayı çeken benim, neyleyim.
Acıma acın eyleyenim.
Perihan’ım der, sabırla günleyenim.
Eninde sonunda erer murada, inanarak.
Vakit saat gelir, olur her şey pak.
Sırları saklar, sırdaşım can toprak.

                                                                       26. ARALIK 2008 İST

Perihan Pehlivan
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Sıtma

Çocuktum ya ben,
Hasta dediler annen,
Neydi derdi bilemedim.
Yattı günlerce annem.
Nöbet tutardı onu,
Üşür, titrer zangır,zangır.
Ateş der babam, ilaç verirdi.
Üstünü sıkıca örterdi
Sonra biraz sakinleşirdi.
Küçücük hapları vardı,
Yutarken;  acı, çok acı
Derdi canım annem
Solgun yüzü, buruşarak,
Aslı; Kına kına ağacı hem.
Kinin diye anımsatarak.
Nasıl üzülürdüm görünce.
Baş ucunda dururdum sessice.
Sivrisinekten mikrop geçince,
Vücuda yerleşirmiş sinsice.
Hele de zayıf,güçsüz görünce.
Çok insan ölmüş bu dertten,
Felaket gibi geçmiş memleketten
Şimdilerde tek tük olurmuş bu iletten.
Ne acılar çektin o sene!
O da seni mi buldu anne?

                                             25.6.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Sigara

Keyfide çok, derdi de
Canın sıkılır yak bir sigara,
Efkârlarını dumanla uğurla
Keyfin çok, savur sağa sola.
Dostlar sarsın çevreni,
Muhabbet koyu ola.
Gönül yaren depreşmiş,
Derin derin çekde içine,
Ciğerlerin parelensin.
Aşk acısı,  öyle kolay geçmez.
İşçiye, köylüye,aşık a
Saraylıya,köşklüye arkadaş.
Ne o seni bırakır,
Ne sen ondan vazgeçersin.
Hem paranı öğütür
Hem ömrünü çürütür.
Hadi vaz geç, geçe bilirsen.,

                                     31.Ocak.2007
                                      İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Silkinir kalkar Türkiye

Yedi iklim dört köşe
Gönüllerde sevda pür neşe
Varsın olsun yol güneşe
Türkiye'm barış saçar ateşe

Bahçemiz gülistan asmalı bağımız
Ağrı gibi yüce yeşil Ulu dağımız
Aydınlık/aydınlanır hep çağımız
Yarınlara koşar Türkiye

Bağda goncadır gülümüz
Tuz gölümüz Van gölümüz
Olsa da derdimiz daimdir ünümüz
Her zorluğu aşar Türkiye

Ayranımız var aşımız var
Şanlı, şerefli tarhimiz var
Dünyada ünlü Atatürk'ümüz var
Bu çemberler dar bize coşar Türkiye

Sudur bizim üç yanımız
Salınır denizde salımız/ takamız
Eyüp sultan, Mevlana'mız
Deryalara açılır Türkiye

Olsa da yaramız beremiz
Ayrı gayrı düşünenlerimiz
Fırsatçı dostlardan haberdarız
Çağdan çağa koşar Türkiye

Ortaasya dan gelir ünümüz
Olmuştur çok kara günümüz
Ataya vardır sözümüz
Silkelenir ayağa kalkar Türkiye

21.3.2013 P.Pehlivan Ataşehir

Perihan Pehlivan
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Sivrisinek

Bunca obje varken etrafımda
Kalem neden takılır sivrisineğe
Uçuyor, zar kanatlar
Yakalamak marifet ister
Eklem bacaklı anafoller
Canımızdan bezdirirler
Ee, Cellud’un askerleri pes etmemiş miydi?
Bataklık güzeli yetti canımıza bu sene
Ne ilaç kar ediyor, ne tel
Sayesinde uykusuz geceler
Hiç göze gelmez amma
Bir damla canıyla neler eder neler
Kendi ölüp gider de
Kaşına, kaşına
Yaralar vücudun her yerinde
Kurtuluş savaşında az mı öldük
Sıtma denen illetten de
Delici, emici ağız onda olduktan sonra
Çok canımız yanar bataklık ortamlarında
Hani kızınca birine
Deriz ya, sokma
Sivrisinek gibi
Valla yok onun gibisi
Cibinlikler sadece hızını keser
Bazen insan zekâsı yetmiyor
O bir şaheser!
Para, pul halletmiyor
Sürü gibi sivrisinek çevrede dört dönüyor
Neler yaratmış yaradan
Bir sivilce, bir kıvılcım, bir bakış
Doğada daha neler var
İnsana dünyayı eder dar
Bazen de hayat oh! Ne rahat
Sivrisinek vızıltısı kadar
Etrafımızdaki olaylar

                                                                       5.7.2010 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Sohbet

SOHBET

haçan sen sağ olasun
başumuzda kalasun
ne muradun var ise
kolaylukla bulasun...M.H

ne karı soğuk hava
hasret kaldık kara
sana da merhaba
bak girdik Şubata..P.P

karda var ayak izi
izden bulurum sizi
babama rica ettum
al pağa habu kızı...M.H

aklın fikrın karıda kızda
baban netsin bu kışda
çalış geç kalma işde
evde kalacan bu gidişde…P.P

kar yağdi lapa lapa
erit da doldur kaba
dostlarum da olmasa
kime derum merhaba...M.H

dosta kavuşacağum
nasi coşmayacağum
habu güzel günleri
nerede bulacağum...M.H

kar yağar sıra sıra
selam ver arasıra
selam sebat kesince
bak ne oldi Mısırıa...M.H

saltanat geçicidur
halklar hep seçicidur
halka kulak vermeyen
bilmeyirum necidur...M.H

herkes saldurdi pağa
nasi anlatsam sağa
devam edemeyirum
sürdüler beni dağa...M.H

bal olur mi arisuz
kuş yapamaz darisuz
beyükler ne dediler
adam olmaz karisuz..M.H
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arıya petekte bal gerek
aca bir tepsi börek
aşığa mangal gibi yürek
Hoşoğluna hanım gerek..P.P.

nataşa doldi çarşı
koyulmaz cezbe karşı
Perihana bişe de
çıkayi pağa karşı..M.H

ne güzel da konişti
habu Perihan Hanum
pağa kari konişti
çok yaşayasun canum..M.H

pağa oy verursanuz
herkes olacak vekil
eğer inanursanuz
doyururum her şekil..M.H

ula güzel kızi kaptun
şiirler hep yazdun
manileri sen dizdun
milletvekilliği senin neyuna..P.P.

vekil olmayacağum
sizleri yapacağum
kızlar yakişur pağa
başbakan olacağum M.H

laf yetişmeyu saha
muhtarlık bile çok saha
paşbakanlık neyine
hayde git sen işine.P.P.

nataşa doldi çarşı
koyulmaz cezbe karşı
Perihana bişe de
çıkayi pağa karşı..M.H

peşin peşin bulunca
nasilda daldu sevunca
bakıyurum keyfin yerinda
hadi git sen yalunada..P.P

kim sevinmez peşine
bayıldum güneşine
kızlar gibisi yoktur
rastlamadum eşine..M.H

sen git katıl Esra erola
bulsun sana bir kiz
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al eline bir cura
çal oynasınlara ora..P.P.

katılamam esraya
almaz beni sıraya
oraya katılanlar
gideyiler kiraya M.H

ula ev senin neyine
yayla tami yetmiye
sermaye yüklü kediye
kalk git gayri işine..P.P.

çok kızayisun pağa
haçan ne ettum sağa
belki de anlaşiruk
bir yemek deyim sağa..M.H

muhtar evdeki hanum
çok kari ister canum
ben başbakan olunca
bir harem kuracağum..M.H

sizin çöyün yolu dardur
kadina harem ardur
nerde benim sopam
dayağın hası tamam..P.P.

haremde var keramet
yalan diyenler namert
kız hemen dövme beni
haçan azicuk sabret...M.H

ula seni cehenneme atmalu
yandum dedikçe odun çatmalu
senin gibileri meydana asmalu
hemde ibreti alem yapmalu..P.P.

kuş konayi asmaya
asmalara basmaya
sen kıyamazsun pağa
götürmezsun asmaya..M.H

tavşan kaçti dağa
ula şaka edeyum sağa
hanımın durur ağlamağa
ben nasil kıyam bu uşağa..P.P.

çiçek var basmalara
üzüm var asmalara
evde hatun dururken
kim bakar yosmalara..M.H
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ula tüydün sandım
asmada üzüme yandım
kizlarımız has incidir
dünyada haçen birincidir...P.P

kızlarumuz incidur
ben da oni deyirum
inci yalnız bulunmaz
ondan çok isteyirum...M.H

haçan sevmem nataşa
atar beni ataşa
evdeki yeter pağa
hem ağadur hem paşa M.H.

haçen gel şöyla yola
yerlisi var yeter sağa
çayli, findikli, hamsili
fedime, ümmühan, gülli P.P.

kar yağayi yollara
gezemem hane hane
yabancıdan istemem
yerliden üç beş tane..M.H.

manilerimiz tane tane
sen, ben bir tane
topla bunu bir hane
yolla banada bir tane..p.p.

yollar karli buzlidur
haçan gelemem sağa
dost sevgisi gizlidur
nasil anlatsam sağa..M.H.

harika olan sensun
ben itiraf ederum
içime doğan sensun
sen olmasan biterum..M.H

iltifat özelluğun
fazla şımartma beni
muhteşem güzelluğun
deli edeyi beni.... M.H

harika olan sensun
ben itiraf ederum
içime doğan sensun
sen olmasan biterum M.H
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sevup da alamamak
haçan ölümden beter
kaçuracağum seni
bekar kalduğun yeter M.H

Perihan Pehlivan-Mustafa Hoşoğlu

Perihan Pehlivan
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Sonbahar

İstanbul gri
Yerler ıslak
Saramış yaprak
Uykuya hazırlanıyor toprak
Okula gidiyor çocuklar
Akşamları daha serin
Sabahları geç ısıtıyor güneş
Sarı ayva kırmızı nar
Salkım salkım üzüm
Arılar konaklıyor manava
Biraz nem kokuyor hava
Hoş geldin diyorum sonbahara

P.Pehlivan 22.9.2016 İstanbul

Perihan Pehlivan
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son-durak

Âşıktım ya sana
Dönüp bakmadın bana
Gelincik gibi boynumu büktüm
Dalımı, yaprağımı döktüm
Ana kucağıma
Toprağıma döndüm.
                                                   16.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Su

O hayat,
O can, o kan
O varsa yaşar insan.
Gözüm de yaş,
Yokluğunda çıkar savaş.

Hidrojenle oksijen,
Biri yanıcı, biri yakıcı.
İkisi bir arada,
Olmuş akıcı.
En iyi çözücü,
En ucuz elektrik.

Denizde mavi taşıyıcı,
Buhar olur piston çalıştırır,
Sel olur ortalığı karıştırır.
Dünyanın dörtte üçü,
Vücudumun, yüzde yetmişi.

Yağmur olur besler, toprağı.
Çiy olur süsler yaprağı.
Dere olur, göl olur.
Derya, deniz olur.
Harca girer ev olur.

Vücudumu arındırmak için,
Ter olur.
Kanımda o, canımda o.
Doğam, ağacım dalım.
Peteğimde balım,
Sebzem, meyvem.

Saçımın telinde,
Çayımda demimde
Dünyanın, temelinde o.
Gökyüzünde bulut.

Yaşamak için umut;
Toprağa düşen tohuma,
Rahime düşen cenine,
Can veren, su.

                                  28 OCAK 2008-01-31 İST

Perihan Pehlivan
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Su perisi

Uçtu kelebek gibi,
           Düştü kuma sabi
           Çırptı ince elleri
           Saçın uçtu her teli
           Minik şen bedeni
           Tatlı bir buse sesi
           “Hey geldim” dedi
           Denizde sevgi seli
           Kanatlar değdi ipeksi
           Yüzen sanki su perisi

                                                       11.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Sultanım

Çölde yolunu kaybeden bir bedevi gibiyim canım
Umutsuzluğa çırpınıp durur yorgun kanatlarım
Sen ki bana huzur veren vahamdın sultanım
Kum, fırtına,kızgın güneş seni ararken bitti takatim

P.Pehlivan 25.4.2013 İST

Perihan Pehlivan
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Suluova

Alabildiğine düz,
Meyva bahçelerin ve tarlalarınla
Şirin bir kasabasın.
Çocukluğum sokaklarında,
Top oynayarak,
Sek sekleyerek
 Gelip geçti.
Şeker fabrikası hayat vermişti,
Kıraç topraklarına.
Tarihinse çok yeni.
Elli altılı yılların sonların da,
Ümitler yeşermiş dört bir yanında.
Burada,
Her kes birbirin tanır ve severdi.
İlkokulu, orada bitirdim.
Sonra, ortaokula gittim.
Oturduğumuz mahalle uzaktı.
Ama, çok güzel geçti o yıllar.
Büyüdükçe,  büyüdün.
Yapıların, bile değişti.
Sonra, lise ve diğer okullar açıldı.
Benim zamanımda, lise yoktu,
Okumak için, başka şehirlere  gittik.
Şeker pancarın,elman,soğanın meşhurdur.
Sebzelerine doyum olunmaz.
Yazın rüzgâr eser, her öğleden sonra.
Kışların, biraz sert geçer.
Yeraltı suların, boldur.
Senden ayrılmak,  zordur.
                                                  31 Ocak 2008 İST

Perihan Pehlivan
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Suluova ezgileri

suluovadan ezgiler

Bulgur kazanı gibi kaynıyor
Yüreği değil göbeği oynuyor
Yar amanda yar sarmıyor
Liraya bakmıyor beşi birde oynuyor

çal çal elma dalda al
Başın için gitme bizde kal

Havanda döver haşhaşı
Al yemeni bağlı yarin başı
Geliyor mahallenin sarhoşu
Kahve yap gel bir koşu

Çal çal yeşil dal elma al
İki gözüm önüme aksın bak bizde kal

10.5.2014 Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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Suluova hakkında bilgi

Orta Kara Denizde tarihi bir şehir ki şehzadeleri ile ünlü, Yeşil Irmak boylarına kurulmuş
AMASYA. Bu güzel şehrin; güzel, şirin, sade ilçesi,
 SULUOVA.
                     Suluova’nın tarihi; Amasya kadar eski değil. Yalnız daha önceleri orada
yer alan bir köyün etrafında gelişmiş. O köyün tarihi 2000 li yıllara dayanıyor. Alevi
adıyla bilinen bu köy, Osmanlı zamanında birçok ulamanın konak yeridir, Gala köyünde
birde medrese vardır. Hacı Bayram velide bir süre burada yaşamıştır daha sonra
cumhuriyet döneminde bir tren istasyonuna kavuşur, biraz daha gelişir. Zaman
içerisinde belediyelik olur, sene 1902 dir. Cumhuriyetin hamle yıllarıdır artık. 1950 li
yıllarda yurdun birçok yerinde fabrikalar yapılır ve buraya da bir şeker fabrikası kurulur.
Sulak ve verimli arazi şeker pancarı üretimine çok elverişli olup, ulaşımıda rahattır.
1953 te Celal Bayar temel atmıştır, fabrika inşaatının başlaması ile birlikte nüfus hızla
artar ve köyün gelişimi fabrikanın olduğu bölgeye doğru kayar,1954 de ilk kampanya
başlar. Fabrika kendi memurlarına lojman yapar, daha sonra işçilerine konut yapmaya
başlar. O zaman kadar kâgir, kerpiç olan evler şekil değiştirir ve hızlı bir gelişme başlar.
Önceleri tek okul vardır, sonra fabrika alanı içerisinde bir okul açılır. Yıldızı hızla yükselir
kasabanın ve 1957 de kaza olur. Bu sefer hükümet binası yetmez. Uzun süre hükümet
binası nereye yapılsın tartışması yapılır. Nihayet asıl yerleşim yeri ile yeni yerleşim yeri
arasında bir tepeye yapılır yinede kırgınlıklar oluşur. Ve ortaya eski suluca, yeni suluca
sözcükleri çıkar. Önce bir ortaokul yapılır, uzun süre böyle kalır. Öğrenciler lise eğitimi
için Merzifon, Amasya, Samsun ya da Havza ya gider. 1975 te SULUOVA LİSESİ açılır.
Çarşı gelişir, çok katlı binalar artar. Artık bir işçi cennetidir. Bağ bahçeleri kurulmuş,
çevre köylerle neredeyse iç içe olmuştur, Et balık Kurumu(şimdi özelleşti,Pan- Et) ,
Yem Sanayi(özel)    açılır. Fakat seksenli yıllar ve terör burayı da göçün eşiğine getirir.
Geniş bir alanı, ulaşımı ve tarım kolay olmasına rağmen hızlı gelişim durur. Daha
sonraki yıllarda fabrika önce özele sonra tekrar devlete geçer derken zarar ettiği
gerekçesi ile kapatılır. İşsizlik artar ve pancar tarımı azalır, göçte hızlanır. Soğan iyi bir
gelir kaynağıdır, Yedi Kır Barajı sulama ihtiyacını karşılar ama 2008 de gelen kriz tüm
dünyayı etkilerken Suluova da payını fazlası ile alır. İklimi, bir geçiş iklimidir. Çünkü
Karadeniz ve İç Anadolu arasında yer alır. Baharda, Nisan-Mayıs yağmurları oldukça
fazla yağış bırakır. Elma, ayva, kiraz, vişne bol yetişir. Soğan, şeker pancarı gelir
kaynağıdır. Hayvancılık gelişmiştir. Bir zamanlar bozkır olan ilçe şimdilerde yemyeşil
olma özelliğini hala korur. Ters akan çayı ovaya hayat verir, yer altı suları boldur. Halkı
yakın çevre il ve ilçelerinden gelen ailelerden oluşurken şimdi orda doğan büyüyen
kuşak yerini almıştır. Kömür madeni işletmeleri ayrı bir gelir kaynağıdır. Hasta hane,
okul, sağlık ocağı ve birçok özel kuruluşları ile şirin bir ilçedir. Gani Baba, Kapaklı
mesire yeridir, Kuş cenneti ayrı bir güzellik. İnsanları; sevecen, misafirperver ve dost
canlısıdır. Amasya ya 25km, Merzifon’a 18km.  Amasya-Tokat güzergâhında ilerlerken
içinden geçtiğiniz ilçemizi ziyaret etmeniz dileği ile.
                                                                          13.6.2009 İST
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Suluovanın düzüne

Suluova’nın düzüne
Bakamadım yüzüne
İki damla yaş gözüme
Ateş düştü can özüme

Gittin de dönmedin canan
Sensiz bağlarım viran

Akdağ’dan gelen suyuna
Bayıldım tatlı huyuna
Tatlı dil servi boyuna
Doyamadım toyuna

Gittin de dönmedin canan
Yokluğun başımda duman

Yeşil şirin bağlarına
Karlı uysal dağlarına
Çiçek çiçek sevdalarına
Dostlar acır hâllarına

Gittin de dönmedin canan
Hasretin hançer sol yanan

                                                                            18.6.2012 AKBÜK 23:01
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Ş e y t a n ı n, bol olsun

Çal, şiirimi çal
    Hadi, hadi fikirlerimi de çal
    Korkma canım
    Kördür ya bir yanım
    Hiç üzülmem
    Öfkelenmem
    Al, al
    İmgelerimi de al
    Şeytanın ekmeğine yağ çal

                                                                       29.9.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Ş i f a n ı n   t a r i f i

Derdi ninem
Çoktur çilem
Kader bu nidem
Şükür verene
Gücüm yetene
Yaşarım zahir
Ömür bitene
Her bahar tazelenir
Hayat denen nehir
Tabiat alır, verir
Bünye kendini bilir
Gök gürler yarılır
Can bedene sarılır
Ağaç dal, çiçek açar
Koyun, kuzu kıra koşar
Karınca yuva açar
Leylek havada uçar
Sağlık doğadan geçer
Senede üç kez
Yemeli her kez
Kuzukulağı, tekil can
Ebegümeci, havil can
Badik ayağı, ısırgan
Pir pürüm, madımak dan
Dize derman, cana kan
Turp gibin olur insan
Off! aman, aman
Şimdi her bişey hormon

                                                               19.3.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Ş irin ilçem

Amasya'dır ili,
Suluova ilçesi,
Leyla'nın Ferhat’a,
Sevda seremonisi,
Misketin kokusu,
Bahçeler dolusu.
Benim şirin ilçem.

Akdağın bitemeyen karı,
Duruşu ihtişamı,
Sisi, dumanı
Kapaklı mesire yeri,
Yemyeşil çamları,
Gani BABA ki, piri.
Yedikır barajı, kuş cenneti,
Tersakan besler canı.
Benim şirin ilçem.

Ovadır her yanı,
Soğanı, şekerpancarı
Eser serin, serin rüzgârı,
Siler süpürür gafleti,
İçimdedir hep hasreti.
Soğuk suları, ayazı,
Bir başkadır baharı
Benim şirin ilçem.

Şeker cami, çarşı-pazarı
Neyleyim karı zararı
Birlik dirlik zamanı,
Türkün has yanı, can insanı,
Kabarmaya görsün ayranı.
Sanki dostluk ambarı.
Benim şirin ilçem.

Perihan’ım ne dersin,
Gurbet, gurbet gezersin.
Yeşil bahçede, çay sohbeti,
Semaver kokusu, al misketi,
Dostlar sarsın çevremi,
Yaprak dolması, gömbesi,
Burnumda tüter, deli deli.
Benim şirin ilçem.

                                             16.Mayıs.2009 İST
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Şairler ne zaman ölür

Son baharda ölmez şair
sarının güzelliğinde sönmez şair
Yokuş başı diye düşmez şair
Şiire dokunmazsa ozaman ölür şair

Baharda hiç ölmez şair
Kelebek olur uçar kırlara
Balık olup dalar mavi sular
Şiirler koklayamazsa ölür şair

Kışın ölmez şair
Hele karda bembeyaz temiz dünyada
Sohbetin bol derin olduğu anda
Dostları onu unutunca ölür şair

Yazın ölmez şair
Mehtaplı gecede yakomazlar oynaşırken
Meltem rüzgarı teninde dolaşırken
Yaz aşkları bitince ölür şair

İncedir ruhu tez alınır
Şiir deryasında huşu ile salınır
Ressam kadar güzel çizer şiire
Kalemi kırılınca/susunca ölür şair

19.10 2015 İST

Perihan Pehlivan
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Şairsem eğer

Hecelere gem vurursun,
Dizelere pranga, korkuyor musun?
Şairim ne dolanırsın hicivsiz,
Yüzeyde oyalanırsın neştersiz.
Derindedir reyhan, kokun.
Alttan, alttan vurur özün, arın.
Pay-ı taht değil senin karın.
Duygular asil, mana derin.
Rüya değil iyi bak gördüklerin,
Gerçek inciler olmalı dizdiklerin.
Duyguların harcı, aşk-ı vatan.
Tuğlaları sağlam, damarında kan.
Huzur yok sana, acz ile bakma,
Kılıç kadar keskin yazan,
Senin kalemin olmalı, korkma!
Sen ki şairsen, şairsem
Kelimeler yaraya merhem,
Namerde tam yerinde gem

Hecelere gem vurursun,
Dizelere pranga, korkuyor musun?
Şairim ne dolanırsın hicivsiz,
Yüzeyde oyalanırsın neştersiz.
Derindedir reyhan, kokun.
Alttan, alttan vurur özün, arın.
Pay-ı taht değil senin karın.
Duygular asil, mana derin.
Rüya değil iyi bak gördüklerin,
Gerçek inciler olmalı dizdiklerin.
Duyguların harcı, aşk-ı vatan.
Tuğlaları sağlam, damarında kan.
Huzur yok sana, acz ile bakma,
Kılıç kadar keskin yazan,
Senin kalemin olmalı, korkma!
Sen ki şairsen, şairsem
Kelimeler yaraya merhem,
Namerde tam yerinde gem
Panzehiri olmalı
Tarihimden, özümden dem
Şiirin hançer gibi vurmalı
Okuyanın kanı donmalı.

                                                  7.6.2009 İST

                                                  7.6.2009 İST
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şarkı sözü

Ay ışığı yakamoz
Gözlerin bıraktığım gibi değil
Yandığım o sevgili sen değil

Tutunurum anılara dön diye bana
İster dön ister dönme ama anla
Bil ki mezara dek vurgunum sana

Yıldızlar göz kırpar
Bir yürekte bir sevda kopar
Şu esir gönlüm hep nöbet tutar

Asılırım ben zamana gel diye
İster gel ister gelme bak dinle
Bilmelisin ki esirinim meftunum sana

14.12.2014 Ataşehir /İST

Perihan Pehlivan
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Şarkılar geçidi

Gözlerinden muhabbet kaptım
gel gör bana neler yaptın
Sen beni sevdalara attın
Dünyayı bir pula sattım

Zeytinyağlı yiyemem aman
Basmada fistan giyemem aman
Sevmiyordun niye baktın o zaman
Yaktın kalbimi bak duman duman

Yar saçların lüle lüle
Konmaz mı bülbül güle
Leyla olsam düşsem çöle
Bu ne aşk bu ne sevgi böyle

Mihrabım diyerek sana yüz sürdüm
Dün seni rüyamda gördüm
Çay benim çeşme benim
Yaramı deşme benim

Bir kuş kondu badı parmağıma
Bin pişmanım sevdalandığıma
Yazık ettin gençlik çağıma
Bir kelebek gibi düştün ağıma

Uzun yıllar ötesinden
Muhabbetin bahçesinden
Bir yangının külünü
Niye hatırlattın dününü

                                            25.2.2011 İST
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Şaver

Cemal usta
İyi adamdı, kendi halinde
Hali vakti de yerinde
Hanımı biraz hasta
Bakkalı var kasabanın orta yerinde
Evi az ile ileride bahçe içinde
Bir haber yayıldı günün birinde
Krizo patlamış kömür madeninde
Kara dehlizlerde kara günde
Sarı benizli kırk erinde
Ateş düşmüş evinde
Şaver henüz ikisinde
Baba kelimesi pek yok öğesinde
İri kıyım anacığının gölgesinde
Maaş tazminat keyfi yerinde
Moda oldu birden bire
Evlendi kasabadan birkaç kişi
Sevap yapmak herkesin işi
Cemal ustada istedi
Şaver’in anasını diledi
İki kuma Cemal ustanın evinde
Kavga var iki günün birinde
Çeşme başında dedi kodular yürümekte
Şaver günden güne büyümekte
E ğlenip, gülmekte
Sonra okula gitmekte
Asayiş şimdilik yerinde
Cemal usta keser elinde
Hayrat için çalışmakta
İkinci hanım çevreye alışmakta
Derken, Şaver yatılı mektebe gitti
Okumaya ahdetti
Artık genç kız oldu
Ve bir gün mezun oldu
Atandı hemşire, bilmem nereye
Anasını aldı yanına
Hakkını hukukunu arana
Arana, kavga çıktı sonunda
Cemal usta  kala kaldı yolun sonunda
Kumalar hergün kapıştı
O hep yetişti arayı yaptı
Ama bir gün, inan ki
Cenk oldu sanki
Tüm kasaba duydu
Tüm kulaklar uydu
Cemal usta hatunlardan iyi bir dayak yedi
Kapı dışarı çıkamadı, tövbe eyledi
Şaver, benim dediğim dedi
Malı ikiye bölüverdi
Cemal usta arından
Vazgeçti her karından
Tabi’i ki de ikinci karıdan
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Şaver ve anası çekip gitti
Eski karı vır, vır canına yetti
Cemal usta pili tüketti
Rahmetli olup gitti
Bu hikâye kasabaya kırk yıl yetti
                                                                               9.12.2010 İST
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Şehrin Öteki Yüzü

Ben,
Yeşillikler içinde,
Kendi kabuğunu yaramadan,
Sana, güzellik sunan.
Yağmur salan,
Emekçin olan,
Çilekeşliğine, kaşık çalan.
Bu, kozmopolit mekânda,
Burada, yaşıyorum.
Haberin var mı İstanbul?
Şehrin kızları, fink atarken,
Mistik sokaklarında.
Ne aşklar yaşanır,
Otobüs duraklarında,
Parklarında, sinemalarında.
Ben;
Ürkek, korkak geçiyorum.
Virane mahallemin, sokaklarında.
Tezek kokusu, genzimi yakıyor.
Orada bir güzel,
Saçını savuruyor, ahenkle.
Tüm sokak, parfüm kokuyor.
Sevda kokuyor.
Hurda, dökük arabalarla,
Kırolar geçiyor.
Cısta, cısta müzik çalaraktan.
Koyunlar, keçiler dolaşıyor, uzaktan.
Senin,
Denizinde; vapurlar gidip, geliyor.
Arabalarının, markaları bile bir başka.
Modelleri, hem yeni, hem farklı.
Afilli beyler, süslü hatunlar,
Endamla inip, biniyorlar.
Trenlerin dolaşıyor, raylarında.
Ben, burada yaşıyorum, yanı başında.
Haberin var mı, İstanbul.
Evlerin, lükse boğulmuş.
Boğaz manzaran, Haliççin,
Köprülerin, gökdelenlerinde,
Tüm manzaran; sevdalar içinde.
Sen, güzelliklerin zirvesinde,
Ben, sessiz sakin, kendi halimde.
Yırtma yapıştırma, evler içinde.
Ananelerin, sınırları içinde.
Seni seyrediyorum.
Korkularım, aşkıma köpük sıkıyor.
Anamın, nasırlı elleri,
Babamın, geçim sıkıntısı.
Geçmişim yok,
Geleceğim, meçhul.
Ben, burada yaşıyorum, yanı başında.
Haberin var mı, İstanbul?
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Burada, bahar taze ve güzel.
Ama orada, çok daha özel.
Sen, gecelere name saçıyorsun.
Ben, köpek havlamalarına, korkuyorum.
Yalnızlığım, çaresizliğim,
İlgisizliğin, soğuk, soğuk yüzüme vuruyor.
Senin, belediye sarayın var,
Benimse, belediyem, küçük bir bina.
Sende, koca bir nehir gibi, deniz.
Bende, bakımsız bir dere.
Sen, uçaklar uğurluyorsun, her yere,
Ben, dolmuşlara biniyorum, derbederce.
Akşamlara, yorgun düşüyorum.
Oysa sen, yaşamaya yeni başlıyorsun,
Işıltılı gecelerde.
Ben, burada yaşıyorum, yanı başında.
Haberin var mı, İstanbul?
Sessice gömüleceğim, bir gün mezarlığa.
Senin mezarların, ihtişamla bakacak.
Denize, otoyollara.
Ben, yaşamadan öleceğim,
Sen, yaşayarak kana, kana.
Ben, seni terk etmemişken,
Sen, beni hiç bilmeyeceksin.
Ben, burada yaşıyordum, yanı başında.
Biliyor muydun, İstanbul?
                                                                     20.MART. 2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Şeker bal olsun

Tık, tık
      Kim o?
      Benim, komşu
      Çındır pıt
      Gel, buyur
      Şöyle otur
      Nasılsın?
      İyiyim
      Çoluk- çocuk?
      Hepsi iyiler
      Ya sen?
      Sağ ol, bende
      Ne alırdın?
      Çay, kahve
      Kahve
      Nasıl olsun?
      Orta şekerli
      Hemen geliyorum
      Buyur canım
      Ellerine sağlık
      Pekte güzel olmuş
      Afiyet olsun
      Bal şeker olsun

                                                  21.11.2009 İST
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Şeytan

Bütün derdi çabası,
Kuldan çalmak, libası.
Yoktur, asası sopası.
Fitne, fücur davası.
Sıyrılmaz  ki, kininden.
Ne ister, müminden?
Tanrının buyrukları yüzünden,
Kudurur öfkesinin deminden.
Dostları pek kıskanır.
Düşmanlara hohlanır.
İsmail’i kandıramadı da,
Kör oldu ya tek gözü.
O günden beri yanar özü.
İmanı yoklar, geçmese sözü.
Sağdan soldan yalpa yapar.
Akıl almadık, yerden kapı açar.
Şüphelere salar ruhu.
Ne beterdir ah, onun huyu.
Döküle dibine, kibrit suyu.
Cehennem odunun artırır.
Kulu kula pek bi taktırır.
Secdeye hiç varmaz.
Günahkâr etmeyince, mutlu olmaz.
Bitmez onun soyu sopu.
Ateştendir hepi topu.
Haramı helal sevdirir.
Akılı dikenli yolda gezdirir.
Çelimsizi, celal gösterir.
Günah ettirmezse akla.
Öfkesinden atar ters takla.
Falcıya olur bakla.
Sevmez asla bismillah,
Pek sever, bedduayı ahı.
Dar eder, geceye sabahı.
Namazdan abdestten alı koyar.
Ruhu haramla soyar.
Sen teni azaba koyanda,
O sevince pek bi doyar.
Kulum, şaşma yolunu,
Seçme onun dilini.
Allah adıyla bul yolunu.
Âdem’i Hava’ya kandıran,
Sen, peygamber değilsin aman!
Tövbeyi her dem an.
Rabbim affet bizi,
Şeytanlar dizi dizi.
Kul söylemeli şu sözü.
Bismillahirrahmanirrahim.
Çatlar şeytanın özü.

                                        6. ARALIK.2008 İST
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Şeytan güneyli

Dünya coğrafyası biraz kırışık
Amerika’nın güneyi karışık
Ülkemin güneyi hepten karışık
Eh malum tanıdık

İtalya’nın güneyi karışık
Afrika’nın güneyi hep karışık
Türkiye’nin güneyi zati karma karışık
Eh malum tanıdık

Güney Kore karışık
Rusya’nın güneyi de karışık
Hindistan, Pakistan hepten karışık
Eh malum tanıdık

Rüzgâr kuzeyden eser güney karışık
Vücut bile, karın, göbek karışık
Beyin sakin ayaklar karışık
Eh malum tanıdık

Kuzey kutup soğuk alışık
Güney kutup hep karışık
Buzullarda karma karışık
Eh malum tanıdık

Kuzey denizleri sakin
Güneyde pek değil tekin
Hep güneyde sek, sekin
Eh malum tanıdık

                                                              11.112010 İST

Perihan Pehlivan
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Şimdiki kaynanalar bir başka

Hepsi becerikli kıpır kıpır
İçleri kazan gibi fıkı fıkır
Dış cepheye takılma
Beyaz saçları da kafana takma
Hepsi cin pek bir fena a...a
Kendine iyi bakacaksın
Her gün düzenli yürüş yapacaksın
Vitaminlerini alıp cildine bakacaksın
Gelin bir alırsa sen beş alacaksın
Eee biraz da fark atacaksın
Günlere takıp takıştaracaksın
Diyetlere muntazam uyacaksın
Oğlunu öyle çok sevmeyeceksin
Gelin elimden aldı diye üzülmeyeceksin
Torunları bal bal diye seveceksin
Hayatına dinamiklik katıp sorunu aşacaksın
Paranı garanti dolar euro yapacaksın
Kat kat katlayıp hava atacaksın
Modaya göz ucuyla bakacaksın
Uykunu rahat uyuyup erken kalkacaksın
Tavrını yerinde zamanında koyacaksın
Stresini turlara katılıp atacaksın
Hayat devam ediyor atarları yapacaksın
Ee diyecekler kadın haklı
Ben dedim şimdi kaynanalar çok farklı

11.1.2015 Ataşehir/ İst
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Şivesi ile Suluova

Çocukluğumun anlam kazanmaya başladığı o yıllarda gelmişim ben bu şirin beldeye.
Konuşmayı daha düzgün yürümeyi daha emin adımlarla yapa bilmek adına başarılı
olurken. aslında yakın bir kasabada Havza-Samsunda doğmuşum azıcık daha kara
denize yakın. Çünkü annem oralı. Babam,Malatyalı aslında. Fakat gençliği Sivas da
geçmiş. Bakın iş de ailem de bile farklı şiveler var. Ama çok da güzel kaynaşmışız. Beş
kardeş bir sofrada güle oynaya büyümüşüz. Fakirlik kimin umurunda. Nasılda
mutluyduk. Şimdi çocuklarıma bakıyorum da hem suratları asılıyor. bugün aldıklarını
yarın beğenmiyorlar. dün sevdiklerinde bu gün nefret ediyorlar.
                            Suluova; 1956 yılından sonra gelişmeye başlamış bir kaza.Şeker
Fabrikası kurulunca hızla büyüyen bir köy. Hali ile uzun bir geçmişi yok. Öncelikle yakın
kaza, il, ve köylerden insanlar gelmiş. ekmek parası işte. Sonra Fabrikaya memurlar,
müdürler, işçiler, okullara öğretmenler. yani sizin anlıyacağınız bir şive mozaiği
oluşmuş. Aslında Sulu ova değil. Şiveler ovası demek lazım. Şaka bir tarafa.
Yer altı suyu çok olduğu için bu adı almış.Çok düz, yüksek dağlar yok etrafta. Tersakan
da boydan boya  sular geçer. İnsanlar rahat, espirili,hoş görülü.
Çocukluğumdan beri kulağıma takılan hoşuma gidenleri sizle paylaşmak istedim bu
gün. Eh inşallah beğenirsiniz.
                           Mesela biz önce Fabrikaya yakın otururduk İladikliler(Ladik)   vardı.
Gavzalılar(Havza)   vardı. Dolmuşçular bağırırdı o zamanlar fazla otobüs yoktu tabii.
- Gavza, gavza. Bir diğeri
- Merzivun merzivu(Merzifon)  Öteki
- Masya masya! (Amasya)
Çarşida pazarda ayrı bir terane. Cumartesi pazarı olurdu.Limoncu bağırıyor
- Çaya çorbaya  ilimon.Çaycı askıda çayı ile dolaşırken
İccak ıccak çayyyyyyyy.Lahanacı ver yansın ediyor
- Kelem, kelem
Tabi patatesci geri mi kalsın oda başlar hemen
- Pattes sarı pattes! yani herkes nerliyse o telden alıcı anlıyor zaten kanıksamış.
                Mahalle ayrı bir lezzette.Bizim ikinci oturduğumuz mahallede Bayırlı ve
Taşovalılar çoğunluktaydı. Mesale Fadime abuğ  diye seslenir bir diyer cevap verir. Ne
var? Meriyem(Meryem) . Hasan usta bağırır.
- Hacı emmi(Hacı amca) . Kaynana geline:
- GeliiinNe süveliyon hele sitili(Kova sacdan yapılmış)   Kapta(alda)   gel.
- He olur ana diye gelin seslenir. Bir başkası, Şu çağlar (çocuklar)   Emmede (çok)
yaramaz.
İki genç gelin dedi kodu yapıyor.(az yapın gız günah oluyu bah garışmamha!)
- Biliyon mu gı(kız) ?
- Neyi?
- Aşam(Akşam)   neler neler olmuş.
Osman zembille(valizle)  giderken, Satılmış sorar
---- Nire gardaş(kardeş) ?
---- Palikeye(Fabrikaya)
 Nene dedeye soruyor yavaş yavaş nazlı nazlı.
- Haciii
-    Ne var?
- Gavzaya ne zaman gidecen
- Tiren gelince
Tabii çocuklar ayrı bir alem.Oyunlar gırla. keşke akşam olmasa
- La memet(Mehmet)   Enekleri(Misket)   alda gel oğlum.
- Geliyom heri. Dur azıcık garnımı doyuruyum. Anası çıkışır(Kıza)
- Gebermiyesice oturupta yesen olmaz mı
Ve böylece uzar gider. İlistirden (Süzgeçnı)   süzdüklerimiz bunlar.
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Hadi bahım(BAKIYIM)   ben gidiyom. Hoşça kalınız
.
17.12.2014 İST

Perihan Pehlivan
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Şukufe

Ayvam var küfe küfe

Komşu kızı Şükufe

Anam  gelmiyor size

İş düştü yine bize

Al bohçanı kaçta/ kapta gel

Kimse olamaz bize engel

Elmam var küfe küfe

Komşu güzeli Şükufe

Akşam sabah gel bize

Babam duymasın koyar tefe

Al bohçanı Kaçta/Kapta gel
Kimse olamaz bize engel

P.Pehlivan 12.1.2015 İst

Perihan Pehlivan
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Şüphe

Ya giderde gelmezsen
Unuturda beni dönmezsen
Gözden ırak olan gönülden
Küserde artık sevmezsen
Bir başkası girerse gönlüne
İnsanoğlu şaşar yine
Dolarsa tahtım,kapanırsa sine
Girmezsem  ya düşüne
Başkaları girerse kalbine
Bak yüreğim üşüyor yine

29.7.2012 İST

Perihan Pehlivan
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T a rih

Bakınca geriye neler var
Kimi zaman zor, bazen de
Akıl almaz hadiseler var
Mutluluk kadar acı gündemde
Ama şu gerçek yiğitler seferde
Çile çekilmiş bir zaman
Gülüp eğlenmiş çoğu zaman
Hep çıkılmış koşarak
İnişler olmuş ufalanarak
Bazen ders alınmış
Bazen kopya yapılmış
Tekerrürde kurtulmamış
Kurumamış gözyaşı anaların
Yetim öksüz kalanların
Kimi civan delikanlı
Kimi eşkıya namlı
Tarihe ün salanların
Bir ülke canla, kanla yoğrulmuş
Gün gelip hesap sorulmuş
Tarih dalga dalga
Bazen de yalan yanlış doldurulmuş
Derin okuyup, iyi bakmalı
Tanımalı geçmişi korkmamalı
Hataları hatayla kapatmamalı
İyide bizim kötüde
Güzel taçsa başa
Çirkin ilaç olmalı yanlışa
Tarih ışık tutmalı geleceğe
Mutluluk sunmalı taze çiçeğe
Aynaya bakar gibi yüzleşmeli
İyiler örnek olup gelişmeli
Kötüler ders niyetine değişmeli
İlim fen döşemeli
Gerçekler yazılmalı
Yarınlara özü kalmalı
Tarih diye okumalı
Gelecek nesil
Miras kalanı
Gerekirse görmeli talanı
Demokrasi daim kalanı
Hak edenin hakkını vermeli
Tarihi tarihle bilmeli
Belgeler gerçek
Bakışlar objektif olmalı
O zaman dik durur başın
Sağlam kalır toprak taşın
Tarih seni yüceltir
Sense tarihi yazdırırsın

                                                               4.2010 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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T a ş t ı s a b r ı m ı z

Başta masum uğraştı
                        İnsanca savaştı
                        Sevgiydi dilimiz
                        Adaletti pirimiz,
                        Birdi ölümüz, dirimiz
                        Hoşgörüde yıkanırdı kirimiz
                        Severdik yaratılanı
                        Sevdiğimiz için yaratanı
                        Hep tribünlerde kaldık
                        Umuda maya çaldık
                        Sevgiden köprüler attık
                        Elimiz böğrümüzde kaldık
                        Taştı sabrımız!
                        Yolunuz şaştı
                        Hatanız bini aştı
                        Anamın gözü hep yaştı
                        Sevdamız ne göz, ne kaştı
                        Kol kırılır yende kalır
                        Aklıselimle yara sarılır
                        Çok uzadı bu iş
                        Kırıldı, ağız, diş
                        Sandınız olduk hiç
                        Toklu mu oldu çebiç
                        Taştı sabrımız!
                         Bilmeyiz hamaset falan
                         Sanmayın memleket talan
                         Altaylarda gelen erleriz
                         Tuna’dan kopan  selleriz
                         Çizmeyi aşmayın
                         Elden gelene şaşmayın
                         Ergenokon’u deldik çıktık

                         Küffarı yardık da aştık
                         Durun hele sahaya yeni çıktık
                         Topunuzu silkeleriz kırpık, kırpık
                         Kim, kimi bağışlar
                         Dere suyu mudur ağlayışlar
                         Millet için vatan bağrına yatışlar
                         Kendine gel şaşırma!
                         Taştı sabrımız!
                         Yerlere yeksan oluruz
                         Silkelenir cengâver oluruz
                         Bir ölür bin doğruluruz
                         Fatih, Kanuni, Yavuz’uz
                         Birimiz yeter cihana
                         Mustafa Kemal sembol bana
                         Sakın ihanet etme vatana
                         Taştı sabrımız!

                                                                                      5.12.2009 İST
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T at i l e

Annem aldı şapkamı,
Çiçekli mayomu,
Oyun kovamı.
Küreğimi, kazmamı.
Terliklerimde pembe,
Uyumlu elbisemle.
Balık gibi yüzeceğim.
Biraz daha büyüyeceğim.
Okulum bitince,
Tatile, denize gideceğim.

                                                                   18.5.2009 İST

Perihan Pehlivan
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T ı m a r ha n e

Bakışlar ürkek,
Giriyoruz adeta
Ayaklarımızı sürüyerek
Döşeme koyu kırmızı
Bir gariplik alıyor her yanımızı
Yiti bir ten kokusu
Biraz şaşkınlık doğrusu
Her şey kirli beyaz
Yastık, çarşaf, nevresim ve yaz
Açık cümle pencere
İlişmiş kır saçlı bir yere
Ben ATATÜRKÜM! Diyor haybeye
1914 diyor kanımla boyadım, bakıp döşemeye
Geçiyoruz sessizce
Bir başka bölüme,  iki kişi bir yatakta
Yetmiyor imkânlar bu hastalıkta
Kavga etmişler belli
Gençten iki terelelli
Burası kadınların bölümü
Yetkili anlatıyor, acı sarıyor gönlümü
İri yapılı gençten, gecelikli biri
Okuyor istiklal marşı şiiri
Ne oluyorsa o anda
Atlıyor hışımla, omzumda
Çekip alıyor bakıcı hışımla
Korkum, acımaya karışmışlıkla
O hala fal taşı gözlerle bana saymakta
Hadi diyor hocam umursamamakta
Gelirmiş yılda birkaç kez buraya
Tanıyor onu herkes, girdiler sıraya
Sonra iniyoruz bahçeye güzel ala
Siyah zeminde yazılı tabela
Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi
Sarı küçük bir bina, yanaşıyor bir tanesi
Zayıf ince efendice konuşuyor
Hocam, üniversiteli diyor
Düzelmiş biraz, bir yıl yatmış
Dolaşıyor her biri, Allah yaratmış
Düşüncelerim alıp götürmüş beni
Sesleniyor arkadaşım, bekliyoruz seni
Dolmuşa biniyoruz, on öğrenci ve rehberi
Yaşımız on dokuz- yirmi iki
 Şaşkınız bakmıyoruz bile geri
Ne kadar ince ayar yapmış yaradan
Akıl dediğin değil öyle sıradan
Bir anlık iş hataya geçiş
Çok zor çok geri dönüş

                                                 22.12.2009 İST

.
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T ı r n a k ç ı

Allah herkese bir zanaat vermiş
Kimi sabır eleyip vuslata ermiş
Kimi fırsat kaçırmış gebermiş
Ziyan yollarda kimler tükenmemiş
El çabukluğu marifet
Adıda usta siyaset
Çal cebimden parayı
Sana köşkü sarayı
Dil kıvraklığı hüner

Allah herkese bir zanaat vermiş
Kimi sabır eleyip vuslata ermiş
Kimi fırsat kaçırmış gebermiş
Ziyan yollarda kimler tükenmemiş
El çabukluğu marifet
Çal cebimden parayı
Sana köşkü sarayı
Dil kıvraklığı hüner
Akıl karıştır yeter
Bulanık suda balık
Nasıl olsa avlanır alık
Sende haklarımı tırtıkla
Bu daha ustalıkla
Tırnakçılık çok yönlü zanaat!

                                                      31.1.2010 İST

                                                      31.1.2010 İST

Perihan Pehlivan
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T o p a l  pencere

Nezahat Hanım heyecanlı, heyecanlı bir şeyler anlatıyor, Şukufe Hanım’da başıyla onu
okeyliyordu. Öğle yemeği hazırlamaya çalışan Necla Hanım onları mutfak camından
izliyordu. Onların sohbet uzadıkça uzadı. Tam o sırada Cemil Bey elinde ekmekle geldi.
-- Al! Hanım. Diye ekmeği kapıdan uzattı.
Necla Hanım ekmeği alırken,
--Hanımlar orada ne konuşuyor? Diye sordu.
-- Aman dedi kodu işte. Binbaşı topal pencereyi kapatmış da onu konuşuyorlar.(Malum,
kooperatif evlerinde herkes istediği gibi değişiklik yapamaz.)
               Necla Hanım yemeğine devam etti. Kaşıkla yemeğin tuzuna baktı. Bir
taraftan düşünüyordu. Topal pencere neydi? Yatak odalarındaki küçük pencereler mi?
                Ertesi sabah; Cemil Bey bir telefon konuşması yaptı. Sonra Necla Hanım’a
dönüp:
-- Hanım ortalığı toparla usta gelip, pencerelerin ölçüsünü alacak, demirleri
yaptıracağım.
-- Tamam, işim bitiyor zaten.
Öğlene doğru usta geldi. Elinde; metre, defter, kalem.Sonra birlikte ölçtüler. Aşağı,
yukarı, içeri, dışarı derken verandaya oturdular.
Cemil Bey içeri seslendi;
-- Hanım, bize soğuk bir şeyler ver.
-- Tamam. Malum sıcaktı yazlıkta meşrubat gırla. Su hiç yetişmiyordu. Tüm yazlıklarda
su sorunu vardı. İki bardak kola doldurdu tepsiye koydu, içine buz attı, birer peçete
koyup masaya götürüp bıraktı.
Onlar; hesap, kitap, sohbet hayli oturdular. O arada, yine Necla Hanım’ın kulağına topal
pencere lafı takıldı. Sonra, usta vedalaşıp gitti. Cemil Bey;
- Gel hanım otur konuşalım. Dedi.
- Geliyoruuuum.
Necla Hanım gelip, masaya oturdu.
- Bu yazlığın işi hiç bitmiyor iyi hasta. Dedi. Cemil Bey.
- Evet, her sene bir şey çıkıyor. Ama ne yapalım hiç değilse sakin bir yaz geçiriyoruz.
İstanbul’da yazın hiç çekilmiyor.
- Kaça anlaştınız?
- Üç buçuğa
- Ne zaman takacak?
- On güne takarım dedi. Hazır alıyorlar zaten. Camlara göre kesip, kaynak yapıyorlar.
Şimdi, olay çok kolay parası olana.
- Sahi, topal pencere ne? Ustada ikide bir bahsediyordu, kafama takıldı dünden beri.
- Ha! Ya, şu balkon kapılarının yanında var ya, onlara bunlar topal pencere diyorlar.
Bende şaşırdım usta söyleyince. Hanımlar uydurdu sanıyordum. Meğerse burada
demirciler o pencerelere topal pencere diyormuş. Birlikte güldüler.

                                                                              29.7.2010 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Tabure

Ne günler geçirdik seninle
       Yemek yerken tünerdik üstüne
       Cümlemiz hasret evine, köyüne
       Gözlerimizde uyku mahmurluğu
       Tezgâh önünde kahvaltı kuyruğu
       Masada bir çaydanlık buğulu
       Zeytin, peynir ya da börek kurulu
       Yinede ne kadar mutluyduk
       Ve yarınlardan umutluyduk
       Üstü delik, demir bacaklı tabure
       Temizlik vakti ters dönerdin masaya
       Cümlemiz uyardık bu yasaya
       Öğle vakti koşuşurduk ya
       Hızla yerleşirdin sağa sola
       Yemek yerdik sohbete mola
       Arada bir düşerdik yere
       Üstü tahta üç vidalı tabure
       Akşamları uzun olurdu yemek
       Koltuk muydun otururduk çekerek
       Kahkahalar havada uçuşurdu
       Çatal kaşık sesleri tabak olurdu
       Sonra ayrılırdık ders için
       İttirirdik yoktu suçun senin
       Kırılır dökülürdün tabure
       Yıllar akıp geçti büyüdük
       Ayrı yollara yürüdük
       Biz değiştik zamanla
       Sende farklılaştın kimyanla
       Şeklin hep aynı naylon tabure
       İnsan aya vardı, petrol nam saldı
       Duygular bile naylonlaştı
       Tahta bizden uzaklaştı
       Sıcacık sohbetler kalmadı
       Hatıramızda dostluğun vardı
       Üstü vinleks üç bacak tabure
       Ne zaman dönsem geriye
       Aklımdan geçen bir seciye
       Takır tukur dizilirsin
       Anılarım gibi seçilirsin
       Vefalı dost gibi gelirsin
       Renga renk hayatımızdasın tabure

                                                                                                  8.1.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Tahtım

Gelen vurdu giden vurdu benim şu garip gönlüme
Ne gülüşler, mutluluklar, acılar sığdırdım kısacık ömrüme
Tahtım tacım hiç olmadı şatafatlı sabır düştü her günüme
Çok istemedim sağlıklı mutlu olsa her günüm yeterdim kendime
Benimde bir saltanatım olacak elbet birgün musalla taşında
Bilmem nerede, nasıl, ne zaman kaç yaşımda

P.Pehlivan 27.6.2016 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Takılma be usta

Gönül kırgın bir hususta
Merak eyledi bizim usta
Arif olan anlar ya esasta
Mühim değil, ar var usta
Üzülme sen bu hususta
Geçer, takılma be usta!

                                                                           23.8.2011 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Talia

Oy Talia Talia  nere gideyu
Çayır çimen  çiçek açmış bahar edeyu
Söyle o babana neye bana keder edeyu
Duman çökmüş baksun o dağa

Kuşlar konmuş ha o çayura
Edeyerum hep el açıp dua
Allah versin diye seni bağa

Kız saçların sarıdır  benzeyi buydaya
Ha cözlerin  var ya göğün mavusi
O cilve nazın dokunayu bağa
Bakışlar buz cibi ayaz edeyu da

Açmış çiçekler mis kokayu
Herkes bana acuyarak bakayu
Annam bile dala çaput takayu

Hadi gel bi edelim horan
Belçim olur bir gören soran
Diyeceum işler oldu tamam
Senu verdu bağa o baban

15.12.2014 İST

Perihan Pehlivan
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Tankçılar sitesi

Çam ağaçlarının arasında,
Bir gerdanlık gibi uzanır
Villalar yanı başında.
Doğaya dost
Sarı yeşil rengiyle.
Yaşamayı bilene
Bol,oksijen, huzur.
Yüz konutta türlü çeşit,
Dost insan bulunur.
Karşısında ceylan  çeşmesi,
İstanbula kavuşturur sizi,
Dar şosesi.
Size neşe katar,
Kuşların sesi
Orada;
Yazlar bir başka
 Kışlar bir başka yaşanır.
Alışınca ayrılmak ta zorlaşır.
Sevdalıların sitesi,
Tankçılar sitesi.

                                            1ŞUBAT 2008
                                             İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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T-a-ş

Doğanın oynak yaması
Aslın sorarsan kaya parçası
Sağlam, set, kale örülür
Ocağından para diye sökülür
Sapan dalında kuşa sıkılır
Yolun üstünde ayağına takılır
Kuyumcuda değerlisi tartılır
Öfkeden ona buna atılır
Temele metre mikâp satılır.
Akı, karası, alacası, sarısı
Graniti, mermeri, ışıltılısı
Kesme, kesme bina yapılır
El emeği, göz nuru gerdana takılır
Şekil, şekil döşenir kaldırıma
Mozaik olur evlere kırma
Buğdayı ayırır kavuzundan
Un eder döne, döne çarkından
Rüzgâr döver, su söver, âdem över
Çeşnisi bolca kuma döner
Köşe taşı diye konur yerine
Ağır laflar geçer onun yerine
Çakmak taşı pırıltılı gözyaşı
Oltu taşı olur yüzük kaşı
Lüle taşı ol sanatkâr işi
Cümlesinin vardır bir görevi
Noksan olsa kimse yapamaz ödevi
Kutsal Kâbe onlardan sade birisi
Hacerül Esved o Rabbimin mucizesi

                                                                                      18.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Taşlama

Taşlama

Babam kadar taş düşsün başına
Gelsen de elli, yüz yaşına
O dillerin hep kaşına
İçin kara dışın kara Murat

Eşim eşim eşelersin
Her bohçayı deşelersin
Çirkefliği pek bi seversin
İçin kara dışın kara Murat

Herkese bir kulp takarsın
Hep kem gözle bakarsın
Eşek arısı gibi sokarsın
İçin kara dışın kara Murat

Değiştiremedin şu huyunu
Latifenin çıkarır suyunu
Tilkiler kazsın kuyunu
İçin kara dışın kara Murat

Gören adam sanır boyunu
Cadılar kaynatsın suyunu
Keçi edersin koyunu
İçin kara dışın kara Murat

Perihan ım ne dersin bu mu erlik?
Kuru iftira, riyakârlık mı mertlik
Olmaya sohbetler kekremelik
İçin kara dışın kara Murat

8.01.2013 İST

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tatil

Şimdi yaz,
Dallarda kiraz.
Denizde, karpuz kabuğu.
Sokaklar tenha,
Kâffelerin, boş çoğu.
Güneşlikler pencerelerde.
Panjurlar kapalı çoğu yerde.
Parmak arası terlikler,
Renga renk şortlar, her yerde.
Şapkalar, açık elbiseler.
Kısa kollu gömlekler, tiril tiril.
Bak işte! Tatil.
                                                  16.TEMMUZ. 2008 DİDİM/AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Tatildeyim tatilde

Uzanınca suyun üstüne
Hükümdarım sanırım denize
Balıklarla fısıldaşırım
Dalgalarla oynaşırım
Tatildeyim tatilde

Aldırmam sıcağa
Ulaşırım bir mutluluğa
Bedenim kavuşur rahata
Ruhum kavuşur huzura
Tatildeyim tatilde

Eş dost sohbete dalar
Dalgalar mutluluk salar
Yemyeşil dağlar pamuk bulutlar
Tatildeyim tatilde

Uzanırım suya hayale dalarım
Gökyüzünde yıldız ararım
Her anı kar sayarım
Tatildeyim tatilde

                                                         21.7.2011/AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Te be Recebim

Olmadı, olmadı
Hak bulmadı
Eller üç çaldı
Bana kalmadı

Hadi be Recebim
Ölürsem sen sebebim

Recebin kürkü siyah
Dondurma külah, külah
Bir elinde saz seyyah
Gel etme sen günah

Te be Recebim
Ölürsem sen sebebim

                                                           4.1.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Telefonda sesin

Bir tanem sen misin?
Telefonun ucunda,
Bilirsin, sana kıyamam.
Gülüşüne karşı koyamam.
Anlat bana, anlat bir tanem.
Yüreğin acımasın,
Ben katlanırım.
Gözyaşların damlamasın,
Ben, senin için bulutlanırım.
Kocamandır yüreğim,
Sen üzülme, üzülme bebeğim.
Gün olur doğarım odana,
Yol olur serilirim ayağına.
Güller açarım, bağ olur da sana.
Sen bir tanem anlat, anlat bana.
Telefonun ucunda,
Ağlamaklı sesin.
Sen üzülme, dile ne istersin?
Pınarın olur çağlarım,
Yağmur olur ağlarım.
Acını sevgimle bağlarım.
Sen üzülme bir tanem.
Senle ben ancak varım.
Kapat telefonu, yanındayım canım.
Zümrüdü Anka olur uçarım.
Zamana gem vurur,
Gelir bu can seni bulur.

5.4.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Tembihat

Tembihat

Gelmeyeceksin asla oyuna
Döndürürler uysal mor koyuna
Dalmayacaksın haram suyuna
Çamura belenir çıkamazsın

Sahip çıkacaksın has soyuna
Uymayacaksın gafil boyuna
Tutunacaksın adil huyuna
Asla beladan kurtulamazsın

Çalışacaksın her daim şevkle
Başaracaksın hep azim cenkle
Geçirmeyeceksin anı zevkle
Düşersinde yerden kalkamazsın

10.4.2012 İST 23:05

Perihan Pehlivan
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Tepenin hakimi

Ovaya hakim bir saray bir şaheser
Az ötede bir türbe gönüller fetheder
Biri dünyada olmuş ünlü paşa
Öteki ahiret için çalışmış eder temaşa

İshak paşa Doğubeyzıt şahini
Gönül sultanı Ahmet Hani
Biri ferman eylemiş saray kurulmuş
Diğerine gönüller içten vurulmuş

Ağrı da iki güzel eser bekler
Gidenler ziyaret edecekler
Gören gözler teyid edecekler
Kimdir o tepenin hakimi

P.Pehlivan 8.9.2013 Iğdır

Perihan Pehlivan
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TErennÜM*

Seni hiç aldatmadım,
Aldatılmak da istemem.
Gül, çiçek sevdadır,
Benim gönül bahçem.
Düşüm, hayalim pek çok,
Seni seviyorum,
Seviyorum ben çok.
Gülüşlerim sen açar.
Bakışın ruhuma gül açar.
Uzak ihtimaller benden,
Hüsran benden kaçar.
Seni hiç aldatmadım,
Aldatılmakta istemem.
Sevda ilaçtır yüreğime.
Hasret ıraktır gönül gözeme.
Düşünemem sensiz bir an bile.
Mutlu yıllara beraberce.
Ay buluta, mutluluk geceye,
Sen ve ben ele ele,
Tahammül yok ihtimale.
Seni hiç aldatmadım,
Aldatılmakta istemem
Seviyorum seni yıldızlarca.
                                                            7.7.2009 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Ters akan ırmak Tersakan

Tüm ırmaklar denize koşar
Sen! Sarhoşsun zağar
Yağmur, kar yağar coşar
Sen inadına ters akarsın
Hasretle Yeşil ırmağa koşarsın
Tepeleri tek, tek aşarsın
Ovaları dolaşırsın şevkle
Debin her daim ahenkle
Ne çok dolaştım serin sularında
Oyun oynadım sakin kıyılarında
Çakıl taşların renkliydi kıvrımlarında
Evler, bebeler yaptım kumlarında
Salkım söğütler selamlardı seni
Şırıl, şırıl akan suyun büyülerdi beni
Kavun, karpuz, patatestin sen
Kavaklık, sebze emen, emen
Umudun adıydın ya Tersakan
Yazın serinlemeye çok olurdu koşan
Ters mersdin ama verirdin kan
Uzanırdı yaşamak isteyen her can

                                                            25.8.2011AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Tersakan/ HAVZA

Salkım söğütler,selam durmuş sana.
Dal uçlarından öpersin, ıslak dudaklarınla.
Kuş sesleri, kurbağa seslerine karışır.
Kelebekler,bir renk cümbüşüyle uçuşur.
Çocukluğumu yıkadım sularında,TERSAKAN.

Karşı yamaçlarda böğürtlenler sarmaş dolaş.
Büklümünde serinler, çocuklar ve gençler.
Çamışlar yatar, yaz sıcağında
Söğüt gölgelerinde,çamurlar içinde.
Kavaklıklar boyunca mağrurca,
Akar gidersin TERSAKAN.

Un fabrikalar, su motorları
Suyunu alırda, sen hiç umursamazsın
Çayları, dereleri sever kucaklarsın.
Herkes,denize doğru akarda
Sen, Yeşil ırmağa koşarsın.
Ovaları, köyleri dolaşıp geçersin TERSAKAN.

Yağmur yağar,  birde;
Ladik gölü kapaklarını açarsa,
Azar, kabına sığmazsın.
Bağı, bahçeyi tarumar eder geçersin.
Beşikte bebeleri,arabaları,köprüleri yutarsın.
Sel korkuların uykularımı çalıyor,TERSAKAN.

Suluovada,Yedikır barajı olursun.
Kuş cennetidir adın.
Gani ırmağından, haracını alırsın.
Pancarıma şeker, sebzeme tat.
Sen, kıraç topraklara hayat verirsin TERSAKAN.

                                                                                   20.TEMMUZ.1982

Perihan Pehlivan
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Teşekkür size anne ve babam

Siyah gözlerimi senden almışım
Kıvır, kıvır saçlarımıda canım annem!
Sarışınlığım sendendir babam
Sen adam gibi adam
Hiç sevmem borcu
Sen ki tam doğrucu
Yüreğim sana benziyor
Merhametli annem
Herşeyi beğenmiyorum
Sen de sevmessin biliyorum
Doğayı çok seven babam
Aşığım; dağa, taşa, tasam
Çiçek, böcek, nehir, deniz
Biz, bir aileyiz hepimiz
Sabır taşı annem
Nasıl benzemişim desem
Çocuklar hep benzer ana babaya
Rabbim yazmış ya
Uzun ömürlü mü olurum? Siz gibi
Hayırlı, inançlı iyi biri

                                                                                    17.1.2011İST

Perihan Pehlivan
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Teyzem

Teyzem

Gariptin çaresizliğin içimi acıtırdı
Herkesi bilir, herkesi tanırdı
Herkes için tasalanırdı
Canına rahmet olsun teyzem

Öyle saf öyle temiz garip yaşardı
Herkese yardım için koşardı
Mahzun üzgün bakardı
Canına rahmet olsun teyzem

Emeğin vardır hepimizde
Sevgin gölgeydi peşimizde
Hiç evlenmedin vefan içimizde
Canına rahmet olsun teyzem

Çok ezalar, cefalar çektin
Çoğu kez çaresiz, yalnız tektin
Sen günahsız, kanatsız melektin
Canına rahmet teyzem

Mekânın cennet toprağın bol olsun
Doğduğun yer Havza/ Samsun
Rabbine vardın Mersin de olsun
Canına rahmet olsun teyzem

Çocukluğumdan bir sayfaydın
Asırlık bir handın sessizce kapandın
İçime acılar koydun yorgun bir çınardın
Canına rahmet olsun teyzem

Acı haberin tez geldi bana
Dualarım beş vakitte sana
Evladındım değildin ama ana
Canına rahmet olsun teyzem

Perihan Pehlivan 19.5.2012 İst

Perihan Pehlivan
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Toparlak gelin

Pancarı tekledim
Gelir diye bekledim
Bir kere gelip geçmedin
Toparlak gelin, toparlak gelin
Tutulsun ağzın, dilin
Söğüt dibi gölge
Gel otur şöyle
Ben bir, sen iki söyle
Uğramadın hiç bu öğle
Toparlak gelin, toparlak gelin
Tutulsun ağzın dilin
Akşam önü serinlik
Gel edelim yarenlik
Sen,  benden çevik
Atlamadın bu gecelik
Toparlak gelin, toparlak gelin
Tutulsun ağzın, dilin

                                                                       5.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Toprak ne saklamaz ki

/ Bir dostun şiiri ilham oldu şiirime heba ettiğimiz canlar bir gün binlerce filiz olur/

Söyleyin bulutlara ağlamadan gitmesinler
Yalınızlıkla arkadaş oldum unutmamı beklemesinler
Rüzgarı bırakın uğuldasın sabrımı denemesinler
bir can ölür bir can dirilir tükenir diye sevinmesinler

Haber salın nehirlere dereleri terk etmesinler
Yüce dağlar karlı olur üşür diye düşünmesinler
Biriktirin yağmur sularını buhar olup gitmesinler
Yaşlı ağac kesilir kitap olur oh çekmesinler

Yazın şiirlere sevdaları tükenmesinler
Aşk meşakket ister sabır ister yılmasınlar
Emeğe emek katsın ziyan etmesinler
Yiğitler toprağa düşer heba olur zannetmesinler

20.9.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Trafik kazası

Tutmaz oldu, her azası.
Bir de şuur kaybı, cabası.
İniltiler içinde, babaların babası.
Olmaz olası, adı batası,
Kara yerlere gelesi,
Şu trafik kazası.
Acıları, yarasından.
Kurtulamadı, kör yazıdan.
Bir şey hatırlamıyor, vakadan.
Çaresizlik içinde yatan.
Çocuk kadar masum, babam.
Suç kim de? bilinmez.
Akıl erip, dil söylemez.
Ayağa kalkacak, fer gelmez.
Göz görür, öze sinmez.
Naçar koyar, trafik kazası.
Çile, çekmekle bitmiyor.
Sanki ihtiyarlık yetmiyor.
Bir lokma, boğazından geçmiyor.
Ne olduğun hiç bilmiyor?
Olmaz olsun, trafik kazası.
Allah’ım, iyiliğin sen ver.
Naçarlığın, çaresizliğin gör.
Aklını, etme böyle sefil.
Koyma kulunu sersefil.
Olmaz olsun, trafik kazası.
Perihan’ım ne dersin.
Yüreğin, hep üzersin.
Allah, güzel eylesin.
Ocaklar batırmasın
Olmaz olsun, trafik kazası.

                                                       7.KASIM.2008.İST

Perihan Pehlivan
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Tren

Uzaktan uzağa duyarım sesini,
Bir sevinç türküsü kaplar içimi.
Büyük bir hışırtı ile girersin gara.
Tekerleklerin daha bir ağır basar raya.
İnsanlar koşuşur, telaşla sağa, sola.
Kimi sevinçli, kavuşmuş belli.
Kimi kederli, gözleri nemli.
Simitçi, sucu, pideci kar peşinde.
Her SALI seni seyrederim penceremde.
Gelenler sarmaş dolaş, karşılanır,
Gidenler yağmur bulutu nazarla uğurlanır.
Sallanır yavaşça eller, yüreklerde keder.
Uzar gider raylar birer, birer.
Acı, acı çalar düdüğünü tren.
Şehir döner,  sükûna yeniden.
Ve hayallerime dalarım ben,
İstemeden, çekilip pencereden.

                                                                                        20.TEMMUZ.1974 HAVZA

Perihan Pehlivan
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Tut sevginin ellerini

Tut sevginin ellerini,
Tut ki, kin nefret yosun bağlamasın.
Tut sevginin ellerini,
Analar, bacılar, çocuklar ağlamasın.
Tut, tut ki sevginin ellerini,
Körpe kuzular, aç sefil yaşamasın.
Tut sevginin ellerini,
Çaresizlik kötülüğün ağında inlemesin.
Çocuklar karanlıklarda yalnız kalmasın.
Tut sevginin ellerini, tut ki,
Birlik için dirlik için atsın yürekler.
Sevda türküleri söylesin dalda çiçekler
Tut sevginin ellerini,
Sevgiyle büyüsün bebekler.
Yarına umut biriktirsin kelebekler.
Yemesin devler sevgi çiçeklerini.
Tut tut ki sevginin ellerini,
İlmi sevgiye nakşetsin bilgeler.
Medeniyetler mezarlığa dönüşmesin.
Umutlar, nefretlerle körelmesin
Filler tepişirken, çimenler ağlamasın.
Analar karalar bağlayıp, ağıtlarla yanmasın
Tut tut ki sevginin ellerini,
Sımsıcak duygular sarsın evreni.
Birileri devleşirken, birileri yok olmasın.
Tut sevginin ellerini, sım sıkı sarsın hücreleri
Barış konfeti döksün sevginin yürekleri.

                                                                        1993.ANKARA

Perihan Pehlivan
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Türk milleti cumhuriyete sıkı sarıl

Türk milleti cumhuriyete sıkı sarıl
Her lafa aldanıp kanma
Herkes kesesin doldurur inanma
Gözün açıkken rüyaya dalma
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Zengin olan olur milletvekili
Kapitalistler verir ülkene şekili
Kafasını sallar oturursa vekili
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

İlla ki bir koyup beş alırlar
Hayal deryasına umut salırlar
Seni seçimden seçime tanırlar
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Sanma Hz Ömer’in adaleti gelir/bilirler
Yüzüne güler beş alır da bir verirler
Buda böyle şükürlü bir devirler
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Aklın yolu bir sakın şaşırma
Sen, sen ol ipin ucunu kaçırma
On yıl dayandın on beşe taşırma
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Çok yandı canın bilirim törerden
Çare bulacaklar saptı görevden
Yine birileri zengin oldu nereden
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Kiminin ağzına bal çaldılar bir parmak
Kimi sandı açarım ben bayrak
Bilmez misin doğurmaz bu toprak
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Ayrılık gayrılık yaşanmıyor olmayınca varlık
Olmazsan birlik dirlik her gün savaş seferberlik

https://www.antoloji.com
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Kaymağı eller yer ülken olur mezberelik
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Sağlam dur birlik ol budur en iyi yol
Fitne fesat kan revan  bak sağ sol
Ufak ufak yutuyorlar coğrafya karambol
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Dinin senin bil ki ruhuna hizmet
Yaşamında elzemdir cumhuriyet
Seçimde oyuna dikkat et
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Hep gençlerimiz/geleceğimiz ölüyor
Bölücü başı seyyah olmuş geziyor
Tahtlar yerinde analar niye ağlıyor
Cumhuriyete sıkı sarıl Türk milleti

Herkes keyfinde halk geçim derdinde
Palavra çok icraat yok hüzün var vaatlerin yerinde
Elin geldi boşa bir bardak su iç serinle de
Cumhuriyet sıkı  sıkı sarıl Türk milleti

1.7.2012 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Türkiye benim

bu dağ bu dere benim
bu yol bu tepe benim
bu gök bu yer benim
ben buralı Türkiye benim

bu ağaç bu bahçe benim
bu patika bu cadde benim
bu göl bu denizde benim
ben buralı Türkiye benim

bu okul bu baraj benim
bu bayrak bu toprak benim
bu sel yarına akan emel benim
ben buralı Türkiye benim

bu tasa bu dert benim
bu yasa bu ülke benim
bu duruş bu oluş benim
ben buralı Türkiye benim

Perihan Pehlivan 23.5.2012 İST 13:36

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Türkiye’me

Sevgili Türkiye’m
Soruyorsun hep nasılım diye
Millet didinir durur haybiye
Muhtaçtır hep sevgiye, ilgiye
Birileri dolaşır siyasetçi diye
Hep başka bahara kalır umutlar
Bu yüzden içleri buruklar
Oysa tanrım! Ne güzel yaratmış seni
Eteklerine sermiş mavi denizleri
Puante atmış düzine turkuaz gölleri
Işıl, ışıl akan nehir ve dereleri
Dağların ne yücedir senin
Bin bir çeşit bitki bedenin
Göğsünde saklı hazinelerin
Işıl, ışıl gecelerin
Aydınlık sıcak günlerin
Neden senin kıymetin bilmezler
Neden kulların ihtiyacın görmezler
Sevgili Türkiye,
Güneş bir başka doğar üstüne
Yağmurlar bereket döker döşüne
Rastlamadım dünyada eşine
Kimler düşmedi ki peşine
Canım Türkiye’m
Umudum diridir benim
Sevgim delidir benim
Al bayrak nazlı gelinim
Gençler selinim
Yedi iklim var sende
Tarihler yazıldı gövdende
Şan şeref hep var sende
Gelişmelisin her yönde
Üzüntüm bundandır bilesin
Havan suyun toprağınla teksin
Halkım hep mutlu olsun
Devletim başarılı olsun
Adın hep kutlu olsun
Fezaya yazılsın yek dursun

                                                   19.5.2011İST

Perihan Pehlivan
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Türkiyem

Bir yanında, Asya.
Bir yanında,  Avrupa.
Sen, bir köprü gibi ortada.
Herkesin gözü, sende.
Mihenk taşı, anamın gözyaşı; Türkiye.

Kara deniz, dalga dalga.
Dört yanı, Türkiye’mle çevrili,  Marmara.
Okyanuslara varmak için, Ege.
Ve tuzlu suları ile Akdeniz.
Göllerin, barajlarınla, özüm Türkiye.

Medeniyetlerin beşiğisin,
İslam’ın, ışığısın.
İstanbul gibi, bir şehrin var, senin.
Ankara başkentin, orta yerin.
Yedi iklim, dört köşe, sevdam! Türkiye.

Köprülerin, ırmakların,
Geçilmez, senin dağların.
Ortadoğu ve balkanların, mimarı.
Şehitler, evliyalar diyarı.
Atalarımın yadigârı, canım! Türkiye.

Âşıkların, ozanların.
Ferhat’la Şirin, Aslı ile Keremin,
Mustafa Kemalin,
Kurduğu cumhuriyetin,
Özgürlük kokan, bağı! Türkiye.

Osman Beyden bu yana;
Canlar verildi, kanlar döküldü sana.
Dadaşlar, efeler, seymenler diyarı.
Diller, dinler mozaiğinde.
Türkün vazgeçilmez vatanı! Türkiye.
                                                                        2.MART. 2008

Perihan Pehlivan
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U za t m a

Yolları uzat,
                        Ayları uzat
                        Saçlarını uzat
                        Lafı uzat
                        Ama ayrılığı uzatma
                                                                 5.7.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Umre

Nur yüzlü kadınlar
Ak saçlı nurani adamlar
Bir heves çarpan canlar
Umreye yolculuk var

Eş dost helalleşir
Gözler biraz nemleşir
Valizler bir, bir denkleşir
Umreye yolculuk var

Ne hoş bir duygudur
Ne güzel coşkudur
Peygamber yurdudur
Umreye yolculuk var

Umutlar dilekler
Tövbelerde yürekler
Huşu ile an bekler
Umreye yolculuk var

Erkekler giydi ehramlar
Dillerde rahmanlar
Hatun kişi pak canlar
Umreye yolculuk var

Sanki papatya tarlası
Hava alanı sahası
Almışlar yüreğe ihlâsı
Umreye yolculuk var

Gidin sağlıkla güle, güle
O mis kokulu nurlu güle
Tavaf edin Kâbe tüle
Umreye yolculuk var

Nasip ederse gidilir
Türlü dualar edilir
İbadetler icra edilir
Umreye yolculuk var

Hanım diler elbet
Kısmet eder elbet
Mutlu bir şerbet
Umreye yolculuk var

                                                           14.3.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Umudun yüreği acıyordu

Umutun yüreği acıyor

Pembe bulutlar dolaşıyordu
Bahar çiçeklerine yağmur saklıyordu
Umut sallanıyordu salıncakta
Düşünceler parkında
Değildi ki hiç kötülüklerin farkında
Bir atkestanesi düştü başına
Başı yarıldı kan aktı kaşına
Yapraklarını büzdü hayal ağacı
Umut duydu yüreğinde acı
Sabır saçlarını tarıyordu
Pembe bulut ağladı
Kirpikleri ıslandı
Rimelleri dağıldı
Kim biçti çimenleri
Kim yok etti gelecek nesilleri
Umut acı çekiyordu
Sabır tutuyordu öfkeleri
Rüzgâr savuruyordu hayalleri
Üşüyordu umut titriyordu elleri
Kim eziyor çiçekleri
Kim çiğniyor çocuk yürekleri
Umut acı çekiyordu
Çekiyordu acı

8.8.2012 İst

Perihan Pehlivan
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Uyudun da uyanamadın ablam

Uyudun da uyanamadın ablam
(sana bir gün böyle bir şiir yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Mekanın cennet olsun)
Döşediğin evler boş kaldı
Sevdiklerin kül oldu yandı
O nasıl bir acı amansız andı
Uyudun da uyanamadın ablam

Kırda açmış bir çiçektin
Umut verilmiş emektin
İlk göz ağrısı sarı melektin
Uyudun da uyanamadın ablam

İlmek ilmek ilim dokudun
Hemi yazdın hemi okudun
Çiçekler yetiştirdin durdun
Uyudun da uyanamadın ablam!

Hac yolunda ne yamandın
Tüm dertlerini ummana saldın
Hem eğittin hem ders aldın
Uyudun da uyanamadın ablam!

Gönlümüze hasret ektin
Çok acılar dertler çektin
Rabbine sessizce gittin
Uyudun da uyanamadın ablam!

Emeğin çoktur elbette bende
Helal olsun hakkım varsa sende
Sarı gül goncaların hani nerde?
Uyudun da uyanamadın ablam!

Özleyeceğim hep seni
Toprağa verdin o teni
Hakkını helal et bekle beni
Uyudun da uyanamadın ablam!

Perihan’ım ölüm haktan
Yaratılmadık mı topraktan
Dilerim cennet olsun mekân
Uyudun da uyanamadın ablam!

21 Kasım 2012 saat 13.50 sevgili ablamı aniden kaybettim. Mekânı cennet olsun. En
büyüğümüzdü. Anamız, atamızdı. Vatansever bir öğretmen, iyi bir eğitimciydi. Onurlu
bir insan, fedakâr bir anne, vefalı bir eşti. Dualarım hep seninle olacak ablam! Gerçek
dünyada sana Rabbim en güzelini versin. Âmin.

8. Aralık. 2012saat 13.50 İstanbul

Perihan Pehlivan
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Üç kağıt açma

Lafları sektirme,
Açıp kutuyu,
Kötüyü döktürme.
Ben bilirim seni.
Kısa yolu,
Uzun yollardan büktürme.

Sözü uzatma,
Dar günde yorma.
Tut şu sözünü,
Yakma özünü.
Ben bilirim seni
Kulu bezdirme,
Dikenli yollarda gezdirme.

Lafı çoğaltma
Helaline haram katma.
Uşaksan ağalık satma
Mert ol, it gölgesinde yatma.
Ben bilirim seni,
Kısa kes Aydın havası olsun
Her kes seni adam sansın.

                                                                             1.7.2009 İST

Perihan Pehlivan
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Üçgence

Bir
Aşk ki
Yakar da
Göz, göz yâre
Yürekte açarsa
Gönül kuşu uçarsa
Tutmak bil ki zordur
Sevip sevilmemek ardır
Aşık’a acı bilesen kardır
Gün geçmez gece hardır
Sabır yola yardır
Mecnun ol ki
Leyla gelir belki
Keremle aslı
Gönül yaslı
Bilir yol
Hal pul
Kul

                                     12.7.2011 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Üşüyor İstanbul

• Üşüyor İstanbul
•
• Yıl 2012
• Aylardan Ocak
• Kar doldu köşe bucak
• Buz tutmuş karşı saçak
• Üşüyor İstanbul
• Yollar zor aşılıyor
• Deniz derya şaşıyor
• Köprüler duruyor
• Raylar susuyor
• Üşüyor İstanbul
• Lapa lapa yağıyor kar
• Asırlardır yağmamış sanki kar
• Üşüyor martılar kuşlar
• İhtiyarlamış  cümle dallar
• İstanbul üşüyor
• Beyaz yakışıyor sana
• Soğuk dokunuyor cana
• Balık denizde uğradı şoka
• Lodos yapıyor sanki şaka
• Alabora gemi taka
• Hasret kaldı iki yaka
• İstanbul üşüyor
• Tepeleri bir pürünur
• Heybetli duruyor onca sur
• Kız kulesi gelinlik giymiş
• Tarih yedi tepeden seyirmiş
• Kartpostallar yamaçlara serilmiş
• Kar nasıl sevdalanmış ona
• Çarpa çarpa yağıyor
• Üşüyor İstanbul
• Seneler dönüp duruyor
• Bazı yıllar adeta donuyor
• İstanbul bu yıl  soğuk soluyor
• Trafik ağır, bedenleri yoruyor
• Sana yeşil,  sana mavi, ama beyaz yakışıyor
• Sabrını seviyor senin İstanbul
                Yollarında perişan onca kul
• Üşüyor bu yıl
• Üşüyor İstanbul

                                                                31.OCAK. 2012 İST

Perihan Pehlivan
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Üşüyorum

Üşüyorum(şarkı sözü)

Çağırsan gelmez miydim
Deliler gibi sevmez miydim
Üstümde bir sen vardın
gelmedin ah! Gelmedin
Ruhum gibi çıplak kaldım
üşüyor üşüyor
üşüyoruuuuuuuuuuuuuuum

P.PEHLİVAN13.4.2012 İST 08:39
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V u r g u n

Vurgunum saçlarına
Talibim suçlarına
Rahmet diliyorum tanrıdan
Senin için el açıp avuçlarıma

Ela gözlerin harıma
Bir ateş düşmüş bağrıma
Cevap verir diye tanrım çağrıma
Seni yazdım avuçlarıma

Semadan düşen her damla
Sevgin dolaşır kanla
Şefkat diliyorum tanrıdan
Senin koysun diye avuçlarıma

Bu bir sevda bir vurgun
Sanma gönlüm kırgın
Etmesin beni diye yılgın
Sabır yazdım avuçlarıma

                                                    4.10.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Vaktidir uyan

Güneş doğmuş, ısıtmadıktan sonra
Ay çıkmış, aydınlatmadıktan sonra
Yıldızlar ne gezer? Gecede göz kırpmıyorsa
Yağmur bulutu neyime berekete yağmıyorsa
Esen rüzgârı neyleyim yar olmadıktan sonra
Sabaha hasret deyilim, ışımıyorsa
Gün batsın derde deva olmuyorsa
Denizi neydeyim gemim yürümüyorsa
Akmasın nehir bereket getirmiyorsa
Kaynak olmasın kumlamıyorsa
Dalı, yaprağı istemem gölgelemezse
Çiçek varsın yansın meyveye dönmezse
Toprak yeşertmiyorsa yarılmasın
Ağaç onmayacaksa toprağa sarılmasın
Karınca almıyorsa emeğini çalışmasın
Koşmasın ayaklar varmıyorsa vuslata
Yürekler çarpmasın duracaksa salta
Görmeyen gözler bakmasın asla
Otamayan eller tutmasın hırsla
Dönüp bakmayacak gönlü almasın
Arı ruhu bedenden çalmasın
Yoksa yararı fitnesin salmasın
Dilerim tacı tahtı kalmasın
Beni yakan  baht onmasın
Kesmeyen kılıç kınında kalsın
Yanılgıda adalet varsın olmasın
Özü, sözü ayrık ise değmesin
Hilesin hurdasın sermesin
Kirlenir taşın, toprağın utan
İncinir, yüksünür bil ki atan
Ey toprakta şehit yatan
Kalk da bak! Ne halde vatan

                                                                     13.5.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Vallahi olur billahi de olur

Kızın adı Pakize
Her gün gelir bize
Daha başlamadan söze
Geliriz göz göze
Ana bu iş vallahide olur billahi de olur

Kızın ismi Naciye
Çat kapı gelir niye
Birde Yemek getirir bize
Bakışları da bana hediye
Ana bu iş vallahide olur billahi de olur

Kızın adı Ayşe
Bir cilve bir işve
Birde kaçar köşe köşe
Ölürüm ben o gülüşe
Ana bu iş vallahi olur billahi de olur

Ana ana kulak ver bana
Her bir şeyler dedim sana
Komşu kızı kesik diyorum bana
Ne de güzel gelin olur sana
Ana bu iş vallahi de olur billahi de olur

14.2016 İst

Perihan Pehlivan
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Var

Benim ufuklarım var
Denizler kadar
Kalbim biraz dar
Kırıklarım, yitiklerim var
İsmimi anmayacaklar
Döküklerim
Söküklerim de var
Bir yanda viraneler
Öte yanda şahaneler
Arkamda kalan yıllar
Benim bakışlarım var
Okyanuslar kadar
Kayıplarım var
Yanıklarım, batıklarım da var
Beni terk edenler kadar
Bir yanda yakamozlar
Bir yanda yıldızlar
Diğer yanda ay, güneş kadar
Ardımda kalan hatıralar
Benim sabırlarımda var
Kör kuyular kadar
Acılar, umutlar
Dostum diyenler kadar
Bir yanda Yusuflar
Bir yanda Meryemler
Ağzıma kilit vurduğum yıllar
Sırlar, sırlarım var
Benimle seferde mezara kadar

                                                                            28.10.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Var git

Be hey! Deli gönül
Durur durur azarsın
Has bahçelerde gezersin
Poyraz gibi esersin
Aslan kesilir, herkesi çizersin
Kader misin yazar, yazar bozarsın
Var git bak ardına
Posta koyma yıllarına
Bakmaz mısın dağının karına
Dillerin aşkı söyler
Şirin sözün güzelleri eyler
Hayalin on sekizinde gezer
Çizgi mi o cemalindeki şeyler
Var git bak ardına
Hesapsız harcadığın yılların suçu ne?
Sanma yaprak düşer sararınca
Kul yaşar ömür ayarınca
Kafa kâğıdı eskir sararınca
Çok uçarısın kanımca
Var git bak ardına
Sığmamsısın çağına
Hele bir sor çukur yanağına
Dişler takma, başın kel
Çarpık bacak, bükük bel
Gençlik dediğin bir deli sel
Hayallerin savurmuş yel
Var git bak ardına
Gölge düşmüş gözün akına
Vakit gelmiş gün batımına
Gitmezsin beden yatımına
Eklenti olmuyor insan aklına
Var git bak ardına

                                              8.8.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Var git meydan orada

Âlim adama yalan ar olur
Bilene kabir dar olur
Yalancıda bir gurur
Siyaseten bol olur
Var git meydan orada

Palavracıda bir kibir
Hak bilen hep ezilir
Balonları havada süzülür
Siyaseten kul olur
Var git meydan orada

Dalkavukçusu sürü ilen
Dünyada az ise çilen
Günah gemisine bir binen
İnmesi de zor olur
Var git meydan orda

Şairem doğruda olsan eğerler
Doğrucuyu tez gömerler
Yoldaşlar kol kola gezerler
Siyaset herkesin harcı değil
Var git meydan orada

                                                             30.7.2010 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Vasfiye

Bursa dolaylarındandı
32 yaşında sarışın
Bir göçmen kızı
Yüz güzeli değildi ama
Gönlü güzeldi
Matematik öğretmeniydi
Benden on yaş büyüktü
Üç kardeşi vardı
Bir oğlan iki kız
Anne babası kucağında ölmüş
Üç yıl arayla
Ne acılar çekmişti
Evin büyüğü
Anası, babası, ablası
Ah Vasfiye Ah!
Alnında çizgiler
Yüreğinde çizikler
Ankara da tanıdım onu
Sene 81 aylardan Eylül
Lisan kursunda, beş evlerde
Çay içerken kafede
İki gurbet kuşu
Gönül birliği ettik
Bir yıl aynı odayı aynı masayı
Aynı yolu, aynı servisi kullandık
Bir sınıflarımız ayrıydı
Kumrularda keşkül yedik
Tunalı da gezindik
Arı sinemasında film seyrettik
Batı ya çift matineye gittik
Şinasi sahnesinde tiyatro seyrettik
Sakarya da yemek yedik
İzmir caddesinde pinekledik
Ah biz neydik
Ben biraz deli dolu
O oturaklı sorumlu
Bana da ablalık yaptı
Bazen üzülürdü evlenemedim diye
Ah Vasfiye ah!
Cefakâr kızdı
Herkesi baş göz etti
Fedakârdı
Önce kardeşlerim dedi
Sonunda canına tak etti
Bir gün Necdet’le tanıştı
Belki on kere sordu
Nasıl, nasıl? Evlensem mi?
Necdet birkaç yaş büyüktü
Müzik öğretmeni, müzmin bekâr
Biraz tıknaz
Vasfiye ince, uzun
Bir çizgili bordo pantolonu vardı
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En çok onu giyerdi
Fıstık yeşili kazağı
Ona çok yakışırdı
Hoş kızdı yani
Sigarada içerdi
Neyse karar verdi
Yaz sonu evlenmeye
Ah Vasfiye ah!
Ne günlerdi
Bir gün MKE nın camına taş attı geçerken
Orhan’la Yalçın baksın diye
Herkes camda onlar yoktu
Çarçabuk kaçtık oradan
Yaz arkadaşı imiş
Aman bırak dedim o havaileri
Evlenecek arkadaş bul kendine
Dinledi sözümü
Ama son kararından önce
Yine gidip sordu Orhan’a
Ah Vasfiye Ah!
Sen seviyordun Orhan’ı
Cumartesi, Pazar altını üstüne getirirdik Ankara’nın
Az ıslanmadık Maltepe de yürürken
Ne dondurmalar yedik Kızılay da
Akşam simidi çıtır, çıtır
Çok pimpirikliydi
Bir ceket için on mağaza gezdirdi bir gün bana
Yine de almadı
Çok kızdım çooooooooook
Fakat
Titizdi, temizdi
Bazen kızardım ama
Harbi kızdı valla
Kardeş gibiydik
Oğlanın biri aşık olmuştu bana
Bak! İyi çocuk, kaçırma. Dedi
Kalırsın benim gibi…….
Amaaaaan…. Dedim
Daha yaşım ne başım ne
Hem o iki yıllık
Ben üniversite mezunuyum
Na mümkün ablam
İstemem, kalsın kalsın
Hey gidi ne çok gülmüştük
Temmuz du sarıldık ayrıldık
Sanki Ankara ağladı
Ağustos ta evlendi
Bir oğlu oldu
Artık kendi çocuğuna bakıyordu
Mutluydu, yazdı birkaç kez
Sonunda kaybettim izini
Ah Vasfiye Ah!
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İyi mi? ben hiç Bursa ya gitmedim
Bir kez kayağa gidecektik Uludağ’a
Son dakika şanssızlık oldu
Ama her yaz kıyısından geçiyorum
Yazlığıma gidip gelirken
Her sefer söylüyorum çocuklara
Bursa da bir arkadaşım var
Adı Vasfiye!

                                                                    P.Pehlivan 11.2.2012 İST

Perihan Pehlivan
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Vatan bayrak cumhuriyet

Şehit düştü, Mehmetler.
Yetim kaldı, çocuklar-bebeler.
Dul kaldı, suna gelinler.
Yüreği yanık, gözü yaşlı anneler.
Toprağım, vatanım, Anadolum.

Kanım, karıştı al rengine.
Ay-yıldız, döşendi, göğsüne.
Türküm diyen, her ferdine.
Dalga, dalga, yönlerimde.
Özgürlüğün türküsünü söyler, bayrağım.

Var oluş mücadelesi, verdi millet.
Arşa çıktı, vatan aşkı, hürriyet.
Gelecek nesillere, huzur, medeniyet.
Kuruldu, özgürlük sembolü cumhuriyet.

                                                                                        24 EKİM 2008 İST

 Yüreği, vatan, millet diye çarpan, hürriyet sevdalısı, cumhuriyet evlatları,
 29 EKİM CUMHURİYRET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD
OLSUN, VATAN SAĞ OLSUN!

Perihan Pehlivan
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Vatan perveri!

Demirli, küçük bir pencere.
Eğildim, baktım karanlığa sessice.
İçim burkuldu, irkildim benliğime.
Utandım,  niye bu zulüm, kalem tutan ellere.
Kara gözleri karşımda duruyor, öylece.
Dedi üzülme, zavallı çocuk!
Bu dünyada, zulme uğramayan yok.
Taşdan bir sedir, ruhu perişan çok.
O ülkesinde anlaşılmayan kahraman.
Az ilerde, adına yapılmış bir meydan.
Vatan yahut Silistre kurguluyan.
Sürgünden sürgüne yollanan.
Ateşten gömlek sırtında, her an.
Gül Nihal yazılan, Magusa da bir zindan.
Var olmak için özünden,
Taviz vermedi, asla sözünden.
Çelikleşerek dönmüştü, her sürgünden.
Namık Kemal, Türklüğün özgürlüğünden.
Ne değişti, dünden bu güne.
Bu millet, hep mi çeker?
Yine aynı sapaklık, yine aynı teraneler yüzünden.
Her devre bir vatan sever mi ister! ?
                                                                      25.MAYIS.2005 Magusa

Perihan Pehlivan
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Vatan sağ olsun demiyeceğim

Vatan sağ olsun demiyorum

Bebeğim, yavrum! Mehmedim duy beni
Duysunlar beni, hissetsinler acıyan bu teni
Senli umutlarımı acıya beliyorum
Unutulma diye bayrağa sarmışlar seni
Gözyaşlarımla suluyorum toprağını
Sen tomurcuktun! Sana sarı yapraklar yakışmaz
Sana yeşil yapraklardan gölge bile az
Üşüme, üzülme, yüreğim yanıyor bugün
Dualarım gökyüzüne ulaşır elbet bir gün
Dağlarda kuzular melemesin
Ovalarda koyunlar otlamasın
Dağda çakallar sırtlanlar barınmasın
O, bu, diyerek es geçmesinler ölüm tuzaklarını
Analar dolu tutmak istiyor kucaklarını
Hainler koparıp almasın evlatların
Vatan sağ olsun demiyeceğim,demiyorum
Ahmetler, Mehmetler, Hasanlar var olsun istiyorum
Bu vatan bizim, bizim diyorum
Soyuyorum tüm zamanları
Acıları kanatıyorum taze dem gibi
Çiçekler meyve tutmalı, fidanlar ağaç
Kırılmasın kırılmasın dalları istiyorum
Dirlik olsun, birlik olsun, mertlik olsun
Ülkem, milletim top yekün
Tomucuklar çiçek, çiçek olsun
Ben anayım böyle istiyorum
Sen! Rahat uyu oğlum, bebeğim
Vatan sağ olsun demiyorum
Vatan vatan devlet arkam olsun
Ben yandım kavruldum
Acılar son bulsun sözler tutulsun
Oğullar yeşersin analar Güversin istiyorum
Anadolu Türk yurdu paidar olsun diliyorum

3.5.21012 İst (Giresun şehidinin anasını yürek sesine tercüman olmak istedim. Yeter!
Yeter artık)

Perihan Pehlivan
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Vatan toprağı utanıyor

Sarı kamış donan canımızdı
Çanakkale kana bulanan diğer yarımızdı
Sakarya şaha kalkmış anımızdı
Ah vatan ne bedeller ödedik sana
Yaşayamadık doya doya
Önce yokluk fırsat vermedi
Sonra hep birileri
Tuza kurmakta hürriyete  cana
İhanet hep içten çıkıyor
Buda bizi daha çok yakıyor
Ey yüce Rabbim gör
Şu toprakta nice gençler yatıyor
Silkelenip te kalksa
Kalksa da bir ihanetin sermayesine baksa
Kurtar Allahım hürriyetimizi
Sarı kamış donan yarımız
Çanakkale kana bulanan canımız
Ah vatan ne bedeller ödedik hürriyete
Yaşayamadık doya doya  bile
Birileri  tuzak kuruyor yine
Dilime birliğime, ekonomiye
İhanet hep içten çıkıyor
Buda bizi daha çok yakıyor
Ey yüce Rabbim gör
Şu toprakta nice gençler yatıyor
Silkelenip kalksa
Kalksa da bir ihanetin sermayesine baksa
Kurtar Allahım hürriyetimizi
Uyandır uyuyan milletimizi
Sarıkamış donuyor
Çanakkale daha çok kanıyor
Vatan toprağı kendinden utanıyor

 Perihan Pehlivan 8.1.2015 İst

Perihan Pehlivan
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Ve tarih 10 kasım gününe bir not düşüyordu

"Benim naciz vücudum nasılsa birgün toprak olacak" M.Kemal Atatürk
/Saygımlarımla yüce Atam/

Bir rüzgar esdi durdu sabaha kadar
Elden birşey gelmiyor dedi doktor
Nafile bakışlara dayanamadı ağladı
İnancı yerinde olsa da yaver
Muhteşem bir hayatın son demleriydi

Nasıl yıkılırdı böyle bir koca çınar
Artık teni renginden uzaktı
Çaresiz yatıyordu koca lider
İnsanlığa örnekti sade türke değil
Zaman kasımdı günlerden perşembe

Vakit tamamsa ruh ağır ağır gider
Ülkümüzdü onun yolunda yürümek
Cevapsız soru yoktu adı cumhuriyet
Uzun gecenin ardından dokuzu beş geçe
Durdu zaman sustu kuşlar düştü son yaprak
Uzun gecenin sabahında huzurun gölgesi düştü yüzüne ak ak
Mustafa Kemal birde daha yüceldi gönüllerde

Ne ağlamak zamanı ne susmak şimdi
Artık daha çok çalışacağız onun yaşatmaya
Sahip çıkacağız emanetlerine hep birlikte
Inanmak azmetmekti felsefesi
Lakin çok yoruldu çabuk tükendi nefesi

O artık gönüllere taht kuruyordu
Lamba yavaş yavaş sönüyordu
Sabaha öksüz uyandı Türk milletti
Ağlayarak guruhlar geçti önünden

Tanrı ne çok sevmişti onu hep muzaffer
Oğul doğurur analar olur Mustafa Kemal
Parça parça oldu yürekler bugün 10 Kasım
Rasat tepeden bakıyor o büyük asker
Artık not düşüyordu tarıh Kasıma
Kalbimizdeki o lider toprak oldu

Ordular zaferden zafer koştu koşacak
Laiklik  ve cumhuriyet ilkeleri yaşayayacak
Adını duydu mazlum milletler başa taç etti
Canı bedeni birde kefeni ile gitti
Atatürktü o herşeyini milletine hediye etti
Kasım hüzün mü başlangıç mı yaşa türk milleti

7.11.2015 İst
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Venedik

Venedik güzel şehir
Her sokak bir nehir
Gondollar hep gezinir
Tarih sevgiye bezenir

Köprüler kurulu kanala
Deniz derya akranla
Maskeler hatıra zamana
Venedik, aşk, gün batımına

Kazıklıdır dört bir yanı
Trenle ulaş, trafik yok yanı
Güzeldir her bir meydanı
Geceler huzurlu güzel anı

                                                              28.5.2011 İST
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Vira vira

Bu gemi kalkar bu limandan
Gözleri nemli nemli
Yüreği buruk gönlü elemli
Hülyalar hüzünlü yürek kederli
Umutlar tükenmiş  bes belli
Kara bulutlar gölge gölge
Karşı durur anılar yinede
Gitmek zamanıdır durmak nafile
Her gidiş zordur
Mahzun durma öyle
Umutsuzluk ateş düşürür tenime
Sevilmemek ardır sevda yüklü gönül evine
Kalkar  gayri bu gemi
Saat gecenin kör demi
Hadi diyelim kır dümeni
Ne yapar yok ki seveni
Vira vira yol

3.KaSım.2015 İST

Perihan Pehlivan
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Vitaminler(Çocuklara sevgilerimle)

A,B,C,
Herkese bilir, vitamin ne?
Hepsinin görevi, bir başka.
Önce, A dan başla.
Gözümüze gerek,
Hem de, isteriz büyümek.
Bol bol ye,
Havuç, yumurta ve balık.
Sütü unutma,
Sebzeler kalabalık.
B, deriye gerek,
Bol bol baklagil yemek gerek.
C ise, dişin için, hayat demek.
Turunçgilleri, sevmek gerek.
Bir de var, D ve E;
Kullanmak gerek.
Güneş ışı altında,
Kemiklere, bolca vermek.
E vitamini az bulunur,
Vücudu yaşlanmadan korur.
Ekmek kabuğu, enginar, kerevizde olur.
K ise gerekir kana,
Destek olsun cana.
Hey dostum!
Bol bol vitamin alsana.
                                                           3.MART.2004
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Vuslat olmuyor

Sevene yazık oluyor seven sevilmeyince
Duygular perişan oluyor ilgi görmeyince
Dümdüz oluyor yüce dağ sevda yeşermeyince
Olmuyor olmuyor karşılıksız vuslat olmuyor

Düşlerin üşüyor sevdasız gecede
Hayaller siliniyor aşksız hecede
Bütün ömrüm kaldı pencerede
Olmuyor olmuyor karşılıksız vuslat olmuyor

Bahar gelmeyince açmıyor çiçek
Çiçeksiz dala konmuyor arı, böcek
Sevilmeyince oluyorsun deli, köçek
Olmuyor olmuyor karşılıksız vuslat olmuyor

P.Pehlivan 18.2.2013 İST
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Y a r i n g ü l ü ş ü

Deniz dibinde dehliz
    İnci saklar istiridye sensiz
    Mavide yeşil yosun ayal
    Dalga köpüğünde hayal
    Uçuşur sevgi tülleri
    Gökte yıldız ışıldar
    Bulut yağmuru saklar
    Çiy konmuş yapraklar
    Buram,buram sevda kokar
    Bağda gonca gül
    Aşkına şakır bülbül
    Arı patiğinde polen
    Bal peteğine dökülen
    Şifadır yarın gülüşü
                                                              24.2.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Y a sen olmasaydın kalbim

Ne kavi özel yerin
Tek kan değil eserin
Sevgi dolu gözlerin
Sen yaşama sebepsin
Ya sen olmasaydın

Sende iki kapakçık
Hem de iki karıncık
Vardır türlü damarcık
Sağlam, narin yapıcık
Ya sen olmasaydın

Bazen hızlı çarparsın
Çoğu sakin atarsın
Üzülür de kasarsın
Sevinir gül açarsın
Ya sen olmasaydın

Ana gibi vücuda
Besin hava taşırda
Her hücre canlı orda
Sevip koruyorum da
Ya sen olmasaydın

                                                           27.9.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Y a z ı k o l d u M e m e d'e

Esen ayrılığın yelidir
Şaibenin vahşet elidir
Bu kimin sinsice zulmüdür
Bir genç yerde yatar ölüdür
Bir genç öldü sonbahar günü
Ora kalacak yerimidir
Garip, naçarın birimidir
Yaşadığı şen köyümüdür
Anasının civan eridir
Bir genç öldü sonbahar günü
Üç gün sonra cansız bulunan
Hemen otopsiye konulan
Sahipsizce tenha vurulan
Faili meçhulden sorulan
Bir genç öldü sonbahar günü
Mehmet’im oğul gayri yoktur
Ana baba perişan şoktur
Hain, gammaz, fitne de çoktur
Sırrı çözecekte hukuktur
Bir genç öldü sonbahar günü
                                                                  15.Kasım.2009 İST
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Y a z m a d ı m

Çoktur derdim yazmadım
Ar, namus
Şüphe, kabus
Acı, sızı, öfke
Haksızlık, şerde
Derdim çoktur yazmadım
Tertip, hile
Boş file
Yalan, töre
Batıl, şike
Derdim çoktur yazmadım
Kurt, pus
Zulüm, sus
Edep, us
Hava, fos
Derdim çoktur yazmadım
Hak, hukuk
Çoluk, çocuk
Dost, konuk
Varlık, yokluk
Derdim çoktur yazmadım
Söz, öz
Kör göz
Bak çöz
Laf, söz
Derdim çoktur yazmadım
Hikâye bayat
Haksız saltanat
Kararan hayat
Bir al üç sat
Derdim çoktur yazmadım
Ağa, paşa
Yaşa, başa
Vicdan kaça
Herkes maça
Derdim çoktur yazmadım
Gün, bu gün
Çal, çırp, öğün
Yerin, göğün
Nedir gördüğün
Derdim çoktur yazmadım
Ölen kalan
Aba altında sopan
Sen hakan
Senden sonra tufan
Derdim çoktur yazmadım
Elim havada
Yüreğim darda
Sen sarayda
Ben viranda
Derdim çoktur yazmadım
Şairem hak dilerem
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Kelam yazıp şiir dizerem
Sanma dünyada boş gezerem
Döne, döne vuslata erem
Derdim çoktur yazmadım

                                                                                   28.4.2010 İST
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Y o l  v a r  M e r s i n'e

Kararmış şen gönlüm
Ne bilsin nice ömrüm
Gün gelir puslanır
İşleyen demir paslanır
Göz pınarlarım ıslanır.
Hüzün yüreğime yaslanır
Yol verin dağlar Mersin’e
 Ansızın çekip gitti
Bir tarih çöküp bitti
Anamdan yadigârdı
Ulu bir çınardı
O benim babamdı
Şimdi anıları kaldı
Seferimiz vardır Mersin’e
Kimse bilmez içimi
Nasıldı naçar geçimi
Neydi büken belini
Hayat tutmaz olmuş elini
Bir ihtiyarlık, bir hastalık
Onu da aldı öksüz kaldık
Kurulacak meclisimiz vardır Mersin’e
Görevlerimiz vardır yapacak
Kırkı vardır elbet okunacak
Dualarımız içten salınacak
Ruhumuz Rabbimize sığınacak
Muhabbet vardır kucak, kucak
Şenlenecek kapalı ocak
Hasretin yâdı vardır Mersin’e
Ata ocağı elbet tütmeli
Oğul, kız, hısım, akraba yetmeli
Adet, töre yerine gelmeli
Dost sevdiğini bilmeli
Ruhlar huzura ermeli
Gözler olsa da nemli
Yolumuz vardır gitmeli Mersin’e
                                                                    4.3.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Y o l k e n a r ı n d a, o t u r a k t a ş ı

Bir taş, iskemle boyu,
Zeytin altında yol boyu
Kimi biner, kimi iner
Cümlesi gölgesine siner
Her gün türlü kul geçer.
Durak değil durak gibi
Oturak değil oturak gibi
Serin yeşil dalların dibi
Akşam güneşi, sabah yeli
Yaz, kış hep aynı yeri
Yorgun olana, yolcu durana
Sohbet ile zeytin ağacına
Geceleri sessiz sakin
Arada sarhoşlar uğrar lakin
Üstü dümdüz olmuş
Ayakları yerini bulmuş
Sanki mihenk taşı
Gelen onun tanışı
Kim derki o yamaç taşı
Ne zaman yol geçti
Bir kul onu dinlence seçti
O günden beri konukları
Yalnız bırakmadılar onları
Onlarda bir birlerini, ayları
Seneleri, günleri ve anıları
Paylaştılar yalnızlıkları
Taksiler geçti, insanlar geçti
Otobüsleri, kamyonları seyretti
İki eski dost gibi sıcak sevgileri
Kiminin dikkatini çektiler
Kimileri önünde beklediler
Akbük-Söke, Didim dolmuşları
Her mevsim selamlayarak gitti
Ama hiç değişmedi duruşları
Çünkü onların yeri sabitti
Dostluklarıda çok kavi

                                                               22.7.2009 AKBÜK

gördüm orada onu yan yatar
zeytin dönmüş ona bakar
hayırdır nedir bu hal
sorma dediler ahval
baksana kaldırım taşları
dimdik durur başları
kaldım edre belediye
doğallık tükenir haybiye
kalmadı tadımız tuzumuz
ama yinede biz dostuz

                                                                   10.7.2010 AKBÜK
biryıl sonra çok şey değişmiş aradım oturak taşı zeytin yerindeydi ama o öte yana
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yuvarlanmıştı.. belediye kaldırm yapmaya başlamış yol boyu
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YA R s i t e m   E y l e m i ş

Gözlerinde yüklü yağmur bulutu
Sözleri sitem, sanki Ağu otu
Yüzünde hüznün kırık çizgileri
Dil söyler gönül eyler ezgileri
Yar sitem eylemiş kırılır dallarım
Gül yanağı solmuştur hardan
Bağına, bahçesine düşen kardan
Bülbülün susuşu soldurur ondan
Can ayrılmış gibi canandan
Yar sitem eylemiş kırılır dalım
Yollarımı hasrete bezemiş
Kirpiğin göze perdelemiş
Düşer inciler yüzüne pınardan
Lebleri kilit öfkesi baldan
Yar sitem eylemiş kırılır dallarım
Bir ah eyler incinir sol yanım
Değmez bakışların kurbanım
Gülmezse yüzün ne olur halım
Sana fedadır bu can cananım
Yar sitem eylemiş kırılır dalım

                                                            28.1.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Yâdıma düşen kelimelerin şiiri

Suya gider/ elinde helki
Açar filke/ doldurur belki
Kâkül döker/cemalin gizler
Pembe yanak/sevdadan izler

Kaşı keman/yüzüne ayar
İşve nazın/cilveden sayar
Güller saçar/lebleri narda
Bil ki çarpar/sineler darda

Sözü sazı/mest eder yarı
Buse atar/ aşkın karı
Fidan boyu/ servide Nigar
Salın gel de/göreyim a yar

                                                 26.2.20011 İST
helke:kova(Amasya yöre ağzı)
filke: musluk (Malatya yöre ağzı)
Nigar: sevgili, yar, beğenilen güzellik
mesd edmek: çok hoşlanmak
yadına düşmek: hatırlamak

Perihan Pehlivan
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Yağmur

Önce, inceden başlarsın.
Bir aşk, sızısı gibi.
Git gide hızlanır.
Camları, yumruklarsın.
İhanet sonrası, fırtına gibi.
Yollar, ıslanır damla damla.
Minik halkalar, oynaşır asfaltta.
Yerde, göletler muhabbete gel, der gibi.
Çamurlaşır, dağılırsın, sıçrayarak.
Öfkeli âşık, misali, kızarak..
İz bırakırsın, her kumaşta,
Sevgiliye, belletir gibi.
Bir demli çay, yudumlarım,
Seyrederken, balkonda seni.
Kirlerinden arınır dal, yaprak.
Mis gibi kokar, yorgun toprak.
Bir saçak altında, iki sevgili.
Saçları, ıslak ıslak.
Birazdan, güneş yükselir, ısıtarak.
Bir hışımla gelirde  o yar,
Öyle munis, öyle sevdakar,
Buharlaşır, öpüp, okşayarak..
Baharda yağmur, aşka mizrap.
Her çise, kalbime izdırab.
                                                        25.MART.2008 İSTANBUL

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yağmur bekliyor gönlüm

Kayış dağı yine başın duman duman
Yüreğim gibi sis ve duman aman aman
Yarin yüreğinde yoktur hiç güman
Gönlüm bir yağmur bekliyor

Kayış dağı iniyorum aşağı
Saçlar dağılmış çözülmüş saç bağı
Yarim uşağın olur bu gönül kesme bağı
Gönlüm bir yağmur bekliyor

Gidiyorum yar buralar sana kalsın
Gönül ferman dinlemez bu çileler az
Yoktur yarin dini imanı yansın
Gönlüm bir yağmur bekliyor

8.3.2014 Ataşehir İST
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Yağmurla gelen şiir

Sana çeyrek kala
bir yağmur bir yağmur
Dostlar başına
Gök yırtınıyor
Bulut kararıyor
Dal ıslak
Yaprak ıslak
Toprak ıslak
Ve gözler ıslak
Bilmem ki ne yapsak?
Derin yarlardan bir ses hüzünlü
Gitme diyor gitme!
Gök ağlıyor
yer ağlıyor
Ben ağlıyorum
Ama yürek kanıyor
Ve gerilerden bir ses
Beni çağırıyor
Sakın,sakın gitme
Ayağıma pranga vefasızlık!

P.Pehlivan28.5.2012 İST 08:50

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yalan

Yalan

Yalanı ben icad etmedim diyeceksin
Hoş desen ne olacak
Herşey yalan değil mi?
hayat bile koca bir yalan
Gözlerin yalan
Sözlerin yalan
Düşler yalan
Sevda yalan
yalandan korktuğum kadar
Yılandan korkmam demiş adam

Perihan Pehlivan 18.4.2012 İst 08:46
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Yalan dünya

Bir zamanlar, bende bir güldüm.
Mağrur ve hürdüm.
Dünya, ne kadar güzel derdim.
Tanrım! daha çok ver derdim.

Sarardım soldum.
Geçmez akçe oldum.
Gitti gitti,ömrüm gitti.
Zaman; tükendi, bitti.

Mal mülk dediğin, nedir ki; ,
Yendi bitti gitti.
Kimseleri, beğenmezdim.
Dost bildiklerimde; çekip, gitti.

Anladımki; asolan, amelimmiş.
Oda, ben farkında olmadan, doldu gitti.
Şimdi yalvarıyorum, tanrım sana!
Affet beni, çok günahım var,
Amma;
Sen, bağışlamayı seversin.
Vakit ver, bana.
Tövbekar olayım,
Gücüm yettiğince, sana.

Gitti gitti, ömür gitti.
Yalan dünya çabuk bitti.        29 ARALIK 2007 İSTANBUL

Perihan Pehlivan
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Yalan dünyaya mektup

Düşündüm de; Şunca yıldır yaşadığım şu yalan dünya az kahrımı çekmedi. Ondan
ayrılmadan önce, yani henüz vakit varken, elim ayağım tutarken, tabii gözüm görüyor,
aklım eriyorken bir veda mektubu yazmalıyım. Tüm insanlar gibi geçip giderken, bir
virgül kadar da olsa ona teşekkür babında cümleler bırakmalıyım.
                    Ben, bir Temmuz ayının 22 sinde akşama ramak kala açmışım gözümü
dünyaya. Annemle babam yemek yerken öğle vakti; anneciğim içini çekerek babama:
____Görüyor musun? Ekin biçiyorlar. Kışa hazırlık, erzak edecekler, sıcak umurlarında
bile değil. Bu bizim dördüncü çocuğumuz. Tarla yok, bağ bahçe yok. Bu dar gelirimizle
şu bozkırda; bu çocuklara nasıl aş, iş, eş bulacağız bilmiyorum.
_____ Allah kerimdir. Demiş babam.
Ve yıllar yılları kovalamış, üstüne üstlük birde hasta olmuş babam. İ şten çıkmış. Ne
yapsın annem, kalkıp Samsun’a babasının yanına göçmüş. Tamı tamına beş çocuk ve
hasta bir adam. Annem rahmetli işe girmiş. Derken babam da biraz toparlanmış, yine o
vazgeçemediği bir türlü de onamadığı bakkallığına dönmüş.
             Harıl gürül,var yok derken büyümüşüz işt.
 Hepimiz okuduk sonunda çok şükür. Biraz benim ki zor oldu; önden üç kişi okurken
dördüncüye yetmiyor. Neyse ki; Benim aklım, zekâm işe yaradı hayatımın yedi yılını
yatılı geçirdim. Okuldan okula koştum. Ara mara yok. Doktor olacaktım ama öğretmen
oldum. Bilirsin yalan dünya? Bizim branş ta: Biyoloji, kimya, fizik tabii en çok da insan
ruhundan anlamak yatar.
            O bozkırda gözümü açtım da ülkemin en yeşil huzurlu şehrinde Rize’de
öğretmenliğe başladım. Deniz kıyısında bir evde oturdum, uçsuz bucaksız Karadeniz
seyrimde, yemyeşil çaylıklar gerimde. Denize, yeşile, balığa doydum. Sıcakkanlı, şirin
Karadeniz insanını tanıdım. Allah neler nasip ediyor insana. Sonra memleketime geldim
annem böbrek hastası idi ya, onla kaldım. Memleketime, doyduğum, yaşadığım,
okuduğum kasabama hizmet ettim. Annem bir gün;
________Bak kızım! Bu hastalık beni yiyip bitirdi, sen evlen evini ocağını kur, ben
ölürüm, seninde yaşın geçer, işin zorlaşır dedi.
             Evlendim, telli duvaklı gelin oldum. Erzurum’a gittim. Soğuk, ayaz derken,
orayı da sevdim. İnsan her şeye alışıyor. Ben birazda Polyana’cılık oynadım be yalan
dünya. Bir kızım, bir oğlum oldu. Kızımın adını İrem koydum. Ben bozkırda doğmuşum
ya o Kırklareli’nde doğdu, cennet bahçesi olsun hayatı istedim. Oğlum Alper, yüksek
olsun, yiğit, mert, çevik ve zeki olsun diledim. Şükür be yalan dünya iyide oldular. Hem
okudular hem daha rahat yaşadılar. Ama insan hep daha iyiyi ister. Tabii onlar geçmişin
yokluğunu ne bilir, ne anlarlar.
               Eee, yalan dünya, yıllar bir telaşlı sel suyu gibi akıp geçti. Çok şükür öyle
ağır bir hastalık yaşamadım, çocuklarımda, eşimde. Allah bereketini de verdi. Çok şey
gördüm, güzel şeyler yaşadım. Gözyaşım hep acıya, hasrete değil, sevince de süzüldü.
Sen eskidin, ben eskidim. Senin ömrün daha uzun. Ben sana veda edip gideceğim bir
gün.
Ama sana teşekkür edip, şükranlarımı sunmadan, helalleşmeden olur mu? Az mı
tepindim, az mı kahretmedim. Oysa sen tüm diğerleri gibi çektin beni silkeleyip
atmadın, bende her şeye rağmen sevdim seni. Bana sunduğun her şeyden
yararlanmaya çalıştım. Sabrın için sağ ol, hakkını helal et. Geldiğim gibi; Buruşuk,
kırışık, saçı telsiz, damağı dişsiz, kim bilir aklıselim olmadan geçer giderim. O zaman
unuturum, ya da düşünemem diye şimdiden veda ettim. Çocuklarıma bana baktığın gibi
bak yalan dünya. Ne çok sevsinler, nede acı çeksinler, mutlu ve benim gibi hoşnut bir
ömür sürsünler. Seni de üzmesinler. Yüce Allah’ı her dem anıp şükretsinler. Hoşça kal,
hoşça kal yalan dünya.

                                                           Fani bir kul
                                                      28.7.2009 AKBÜK
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Yanarsın

Yanarsın

  Bir gün ölürüm duyarsın
  Eşten dosttan da sorasın
  Rüyanı hayra yorarsın
  Bana veda etmeden neden gitti yar

  Hasbıhal eder ararsın
  Gönül kapını kırarsın
  Girende olmaz yanarsın
  Bana veda etmeden neden gitti yar

  Ettiğine de yanarsın
  Sevda bahçeni ararsın
  Vefasız sitem tararsın
  Bana veda etmeden neden gitti yar

  Gözde nem acı banarsın
  Aylara hesap sorarsın
  Ben mahkemeni kurarsın
  Bana veda etmeden neden gitti yar

  Arar da düş kurarsın
  Vakit geç suçlu ararsın
  Geçmişe mahkûm yaşarsın
  Bana veda etmeden neden gitti yar

                                                                              5.4.2012 İST

Perihan Pehlivan
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Yaprak gözlerin

Yaprak gözlerini ört üstüme uyumak istiyorum dizlerinde
Hasretin kapısını sürgüledim  kaybolmak istiyorum sevginde
Acıları umuda beledim coşmak istiyorum sensiz yinede
Yaprak gözlerin öyle güzel ki yeşilin tonu ışık teninde

Dün çarşıya çıktım dolaştım seninle anlatmak istiyorum
Ada vapurundaydık seninle martılara ekmek atmak istiyorum
Yosun kokuyordu deniz gök en güzel renginde uçuyorum
Yaprak gözlerin gülümsüyor hayat beliriyor tenimde

Sevda tepesinde uçuşuyor saçların bir görsen
Kağıt helva mutluyuz özgürüz sen ve ben
Yalnızlığımı rüzgâr vermişim ıslık çalıyor duy sen
Yaprak gözlüm gidiyorum haydi gel yanıma tut elimden

25.8.2013 Ataşehir/ iİST

Perihan Pehlivan
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Yarabbi yarattığın gibi sakla

Bayram neydi? Bildin.
Hatırladın mı, kimdin?
Kasılmış gibi yüreğin.
Geçmişi okuyorsun,
Ezberinde her anı.
Ya beni, tanıyor musun?
Ve fasıla verdiğin anı.
Bir düşün, hatırlıyor musun?
Bağlantı kopuyor, heceden.
Gündüz ayrılıyor, geceden.
Seher vakti, gün batımı,
Aklına, iz bırakmıyor.
Hangi hücre, niçin, neden?
Görevini yapmıyor.
Satırlar, boşluğa düşüyor aniden.
Gelgitler, yakanı bırakmıyor.
Bazen çocuk, bazen genç.
Sana, ne oldu, anlar mısın er geç?
Dikkat et, tane tane seç.
Keşke, beyninde, olsa süzgeç.
Kötülükleri, eleyebilsen.
Doğruları,iyi bellesen.
Sen, benim babam!
Sana, bakarken, kan ağlıyorum.
Çocuklardan, daha acizce.
Yalvarıyorsun, bana, gitme.
Nasıl, ne zaman, nerede?
Fark edemiyorsun, ne zor bilmece.
Yaradanım, yardım etsin sana.
Sabır, hoş görü, lütuf bana.
Ne çare olabiliyorum,
Ne kabullenebiliyorum.
Yarabbi! Duam insanlığa.
Yarattığın gibi, sakla.
Alıncaya kadar, yanına.
Akıl, karmaşası yaşatma.
Mağfiret eyle, tüm kullarına.
Sen, benim babam!
Senin için, bayram dualarım.
Sana, merhamet etsin, ALLAHIM!

                                                                       6.ARALIK.2008 İST

Perihan Pehlivan
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Yaramsın

elimde
bir kadeh
kırmızı şarapsın
içsem
bana haramsın
içmesem
kanayan yaramsın

Perihan Pehlivan
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Yaş altmış eder ömrün yarısı

Yaş altmış eder ömrün yarısı
Ayrılmaz yumurtanın beyazı sarısı
Bütünlük bozulur yaşanır acısı tatlısı
Yokuş çıkarken birer birer geçer seneler
Rampadan aşağı ikişer döner teker

Gençlik umuttur çabadır zaferdir
Orta yaş zevktir sefadır mürüvvettir
Her yaş kendine özgü yaşam gerektirir
İhtiyarlık dinlenmektir hastalıktır sevinçtir

Hayat göz açıp kapayıncaya kadardır
Ektiğin tohum iyi ise hasat  iyi ve boldur
Evlat fidan torunlar çiçek dolu daldır
Ata olmak anılmak hak hakka giden yoldur

Perihanım yaşadın bunca yıl emek vererek
Yetiştirdin özenle iki farklı nadide güzel çiçek
Öğrettin,eğittin nakış nakış dokudun binlerce yelek
Anneydin öğretmendin yardım severdin çınara denk

Bundan gayrı ne yaşarsam kardır  can vatana
Bağlı kaldım ananeme töreme ecdadıma atama
Şükür ediyorum hep beni Yaradana
Gün gelir tükenir nefes yol alırım Rahmana

4. 1.2016 Beylik düzü /İST

Perihan Pehlivan
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Yaşamak bu

Çilingir soframı terasa kurun.
Dostlarımı da çağırın,buyurun.
Zeki Müren den bir CD koyun.
Pınar gibi çağlasın,
Alsın beni düşlerime bağlasın.
Önümde sakinleşmiş deniz.
Arka yamaçlarda, zeytin ağaçları.
Ay, mehtaba varmış, rüzgâr ılık.
Yakamozlar yorgun düşsün,
Oynamaktan geceye.
Salın çocukları, bahçeye.
Kadınlar çardakta kalabalık.
Birkaç buz atın bardağa.
Zıpkın gibi uyanırım sabaha.
Er kişi otursun karşıma.
Cızbız köfte, kanat ve kavun.
Tüm acılar savulun!
Yaşamak bu!
Bu işte, gözüm.
                                                     26.TEMMUZ.2008.DİDİM/AKBÜK

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yazık oldu dünyaya

Oturdum baktım seyrine
Acıdım dünya haline
Çimenler ezmiş fillerde
Tepişip niye desende
Yazık oldu gardaş dünyaya
Kulların yandı hep canı
Umutlar yitti kül kaldı
İkisi de huysuz saf kandı
Büyüklük nerde zan kaldı
Yazık oldu gardaş dünyaya
Afgan’ın diyar talandır
Irak’ı kana koyandır
Sorsan ki adil olandır
Yutan kobra yılandır
Yazık oldu gardaş dünyaya
Filistin halin hiç sorma
Kıbrıs’ı gel de sen sayma
Bizi de kardı bak yanma
Dostumuz sanıp inanma
Yazık oldu gardaş dünyaya
Ne kaldı Aslı Keremden
Canımız yandı terörden
Ferhat’ın Şirin sevenden
Ülkemin bağı sefilden
Yazık oldu gardaş dünyaya
Dağlarım yasla ağlaşır
Nehirim gamla dolaşır
Kim niye niçin savaşır
Ortalık kirli çamaşır
Yazık oldu gardaş dünyaya
Bülbülüm âşık değildir
Aşkında yalan fiildir
Yanlıdır barış zulüme
Petrolün başa her cümle
Yazık oldu gardaş dünyaya
Kalmadı türlü oyunu
Allah’ım bitir soyunu
Üzdüler cümle kulunu
Yaşamak varken fonunu
Yazık oldu gardaş dünyaya

                                                    9.1.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Yeşil ırmak

YEŞİL IRMAK

Uzar gider kıvrım kıvrım yerleri
İnce belinde mermer kemerleri
Yeşil yeşil bakar buğulu gözleri
Şahlanır Yavuzun  gençlik demleri

Yaprak açar çınar salar kökleri
Ayva, nar ballanır suyuna açar renkleri
Sevdanın koyları yalıları köşkleri
Ferhat'ı arar durur Şirin'in lebleri

Kayalardan yansır tarihin denkleri
Bağları, bahçeleri ve su künkleri
Nazlanır sanki ışıltısına sevgi çiçekleri
Çay bahçeleri, yalı konak evleri

Üzerinde dönme tahta dolap
Suyun alır akıtır şalap, şalap
Hayat sunar bize yüce yarab
Gözüm yaşı olur seli hanem harab

Ozanım neylersin ne söylersin
Amasya dan Yeşil ırmak eylersin
Şehzadeler şehri tarih beslersin
Gönlümü yeşil bahçelerle süslersin

Perihan Pehlivan 30.5.2013 Ataşehir/İST

Perihan Pehlivan
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Yeşil yonca

Duvar dibinde gördüm dört yapraklı yeşil yoncayı
Anımsadım mis kokulu taze goncayı
Sevgi olursa yürekte açarsın her yerde
Sevgiyi besle besle ki yer etsin yüreğinde

Umudunu saklayacaksın ekşi maya gibi
Has ekmek pişireceksin hem de nar gibi
Kıracaksın tüm buzları kovacaksın kötüyü
Besteni iyi yap ki söyleyesin mutlu türküyü

İnsan dilerse,Allah'ın izni ile olmazı oldurur
Yüreğine şefkati, sevgiyi doldurur
Haktan dilerse dermanı arar bulur
Adil ol hemde vefalı kötülük son bulur

P.Pehlivan 2.11.2013 İst

Perihan Pehlivan
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Yeter be

Bir dönüm olsa yerim,
Üç-beş de evlek ederim
Her birin yüzün çizerim
Çeşit, çeşit tohum dizerim
Çapayla üstün örterim
Ayağımla bir güzel berk ederim
Yorulurum da yan gelir yatarım
Tümseği olur baş yastığım
Umutla baktığım
Gökyüzü atlas yorganım
Yeşil toprağım, olmuş yatağım
Ne isterim, yeter be!

                                                        12.10.09 İST

Perihan Pehlivan
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Yıldız yağdı geceye

Güneş sarı saçlarını sürüyerek gitti
Siyah tülü düştü, birkaç da sarı saç teli
Yaprak ürperdi dalda hafif rüzgâr esti
Bu yaz gecesine tatlı bir nefesti
Ay gülümsedi geceye gizemli
Bulutlar geçiyordu sitemli
Yakamozlar oynaştı deniz bitti
Dalgalar sevda sarhoşu kayalara geldi gitti
Uzaktan müzik sesi geliyor, titriyor sevda teli
Gece düşlere maya tutuyor belli
Hafifçe dalgalandı genç kızın Şile bezi bluzu
Huzur veriyordu delikanlının geniş omuzu
Delikanlı okşadı saçlarını uzun parmaklı eli
Şarkılar dinlediler, söylediler işveli
Ellerine bakıp parmakları ile oynuyordu kız
Bazen mutluydu bazen de yalınız
Sonra kalktılar denize baktılar
El ele tutuşup biraz dolaştılar
Delikanlı kızın iki elini tuttu, durdu
“Benimle evlenir misin? ”Diye sordu
Kız şaşkın sanki nutku tutuldu
Sonra birden, açıldı duruldu
Sarıldı delikanlının boynuna sıkıca
“aşkım! ” dedi kulağına usulca
“evet, evet” Dedi, çok mutlu olmuştu
Bu ruhuna sihirli bir dokunuştu
Sanki saçları tel, tel saçılmıştı
Geceye konfeti gibi yıldız yağmıştı

                                                                   22.12.2010 İST

Perihan Pehlivan
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Yıllar soldurmuş resmini

Hayaline dalıp andım ismini
Yıllar soldurmuş canan resmini
Hasret incitir benim tenimi
Kara bulutlar gizler bak seni

Uzundur gece yorar zihnimi
Aşkın mabedi loş yüreğimi
Tanrım duysun da tek dileğimi
Yağmurlar getirsin sana sevgimi

24.2.2014 Ataşehir 20:50 İST

Perihan Pehlivan
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Yine bir 10 Kasım

YİNE BİR 10 KASIM RUHUN ŞAD OLSUN ATAM!

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim
duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. M.Kemâl ATATÜRK

İşte onun için sen nesillerden nesillere yaşayacaksın eserlerinle. Fikirlerin sade bize
değil özgürlük sevdası tüm dünya halklarına örnek olacaktır.
Ruhun şad olsun.

Türk halkı düşer kalkar
Bocalar sendeler şaşar
Gaflete düşer, küser
Amma birgün  çoşar
Çünkü içinde Mustafa Kemal yaşar

10.KASIM. 2013 İST P.PEHLİVAN

Perihan Pehlivan
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Yirmibir Ocak bugün

Karlı bir kış günüydü  yıl iki bin annemi kaybettim
Karlı bir kış günü  yine sene  ikibinon babamı kaybettim
Kısacası, dağımı, bağımı otağımı,sevgi yumağımı kaybettim
Aslında ben, ben çocukluğumu kaybettim
Dut ağacımız mahzundur artık
Güller-inse boynu bükük
Erik ağacı küsmüş meyvesi çalık
Korkmuyordur hanım eli mis gibi
Zaten kimsede hatırlamaz beni
21.1.2014İST P.Pehlivan

Perihan Pehlivan
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Yiyecek ekmeği içecek suyu varmış

Yiyecek ekmeği, içecek suyu varmış &
              Ev kalabalıktı. Feriha hanım, terasta neşe ile yenen yemekten sonra alt kata
indi. Baktı, çöp hayli dolmuş, o saatte pek çöp atılmazdı ama götürüp atmak istedi.
Damat televizyon izliyordu salonda. Çöpü aldı ve çıktı. Bahçeyi geçti, bahçe kapısını açtı
ve çıktı. Çöp kutusuna kadar yürüdü, kapağını açıp çöpü attı. Ne çok çöp dedi. Hemen
her evde iki ya da üç aile vardı. Yazlıklar dolu, dolu neşe içindeydi. Bu saatlerde çoğu
ya denizde olur ya da evde yemekte veya da çayda.        Feriha hanım giderken koca
bir karton parçasının damadın arabasına yakın durduğunu görmüştü. Onu almak için
eğildi ve çekmeye başladı, yanda ki evin bahçe kapısının önünde siyah bir şeye başını
koyup yatan adamı gördü. Zayıf bir adamdı yüzü görünmüyordu. Üzerinde soluk bir
atlet, siyah bir şort vardı. Aldırmadı, kartonu iyice duvarın kenarına çekti, içine büyükçe
bir taş koydu rüzgâr yeniden savurmasın diye. Doğruldu, adama baktı. Hala oradaydı,
ayak sesine dönüp bakmamış ya da hiç kımıldamamış olması dikkatini çekti. Biraz baktı
öylece, sonra ama o evde kimse yok bu kim ki orada yatıyor diye merak etti. Döndü
gitmek istedi, ama gidemedi meraklandı. Damada seslendi. Kapı açıktı ama damat
duymadı. Televizyonun sesi yüksekti. Sonra evin kapısına kadar gitti. Serkan, Serkan!
Diye seslendi. Damat kapıya geldi.
- Efendim, ne oldu?
- Bi baksana şurada bir adam yatıyor merak ettim.
Serkan telaşla terliğini giyip geldi.
- Hani nerde?
Önde Feriha Hanım, arkada damat bahçe kapısında çıktılar. Adam hala yatıyordu. O
orada kızı onların sesini duyup gelmişti. Serkan adamın yanına gidip seslendi adama.
Adam hafif döner gibi oldu nerdeyse düşecekti. Serkan tuttu.
- Dur kımıldama dedi. Feriha Hanım;
- Sor bakalım kimi tanıyormuş bu siteden. Adam birkaç isim söyledi ama o kadar yavaş
konuşuyordu ki; Serkan ancak ikisini anladı. Mehmet Bey ve Nezihat Hanımmış dedi.
Tamam dedi Feriha Hanım sen orda dur dedi ve koştu siteye doğru. Mehmet beyin
misafiri çoktu. Belki onlardan biri diye düşündü.
- Mehmet amca, Mehmet amca! Diye eve doğru bağırdı. Mehmet Bey balkona çıktı
arkasından da felçli hanımı. Ona dönüp sen otur hele dedi.
-  Ne oldu ne var yinge?
  Şurada bir adam yatıyor. Seni tanıyormuş. Mehmet Bey;  Şaşkın, telaşla koştu.
 Kim! Hani nirde?
 Şurada işte bak! . Polisin bahçe kapısının önünde. Koşarak geldiler. Mehmet Bey önce
tanıyamadı adamı. Yaşlıydı zaten birde heyecanlanmıştı. Sonra tekrar baktı.
 Memeeet! Sen misin lan? Ne oldu sana? Feriha Hanıma dönüp,
- Ya! Bizim emekli astsubay arkadaş, Doğuş sitesinden. Dedi. Sonra soru yağmuru
başladı adama, ama adam konuşamıyordu ki. Onun da adı Mehmet ti. Mehmet Bey
Serkan’a dönüp,
- Çabuk! 112 yi arayın ambulans gelsin dedi. Ben üzerime bir atlet giyeyim. Şortuyla
koşup gelmişti çünkü. Serkan telefon edip yolu tarif etti hemen. Marinada imiş
ambulans hemencecik geldi. O arada evdeki herkes de geldi. Yoldan geçenler de
toplandı. Hemşire çabucak nabzına baktı, alamadı. Sedye indirildi, sedyeye kondu ve
ambulansa yerleştirildi. Ambulans şoförü sordu;
- Yanında kim gelecek?
Herkes bir birine baktı, henüz bir yakını gelmemişti. İstanbul’dan gelen enişte bey ben
gideyim dedi ve düşünmeden bindi öne. Mehmet Beyde hastanın ailesini hastaneye
yönlendirdi.
                                  Uzun bir sessizlik oldu ve sonra herkes kabul etti. Ambulans
bağırarak Didim devlet hastanesine doğru hızla ilerlerken, adeta zamanla yarış başladı.
Diğerleri şaşkın, hararetli konuşmalarla eve girdiler. Demlenen çaylarını yudumlamaya
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başladılar. Bir saat sonra damat gidip enişteyi aldı. Hastaya doktor iğne yapmış ve acile
yatırmıştı hemen sonrada hasta kusmuştu, bu çok iyi demişti doktor. Çünkü adamcağız
kalp krizi geçiriyormuş ve beş damarı tıkalıymış. Hemen ameliyat edebilecek bir doktor
ve hastane aranmış telefonla, Aydında boş yatak bulunmuştu. O arada oğlu ve eşi
hastaneye gelmiş ve enişte onlara teslim edip hastayı hastaneden ayrılmıştı. Bir hafta
sonra site bekçisi Dursun geldi. Feriha Hanıma hastanın ameliyat olduğunu yoğun
bakımdan çıktığını gelip kendilerini ziyaret edeceğini söylemişti.
                            Feriha Hanım bahçe suluyordu. Son günler artık diye düşünüyordu
zira artık İstanbul’a döneceklerdi. Yazlık sezonu bitmişti.
Biraz yüzü solgunca bir adam ona doğru yaklaştı. Çok yavaş yürüyordu, yüzü hala
solgundu.
 Feriha Hanım siz misiniz?
 Evet. Dedi Feriha Hanım. Buyurun bir şey mi soracaksınız?
 Yok, ben şu kapıda bulduğunuz adam. Size teşekküre geldim. Dedi. Feriha Hanım,
biraz şaşkın onu bahçeye buyur etti. O arada eşi de geldi. Ona dönüp;
 Bak! Hasta iyi olmuş bey, bizi ziyarete gelmiş. Cemil beyde hoş geldiniz, geçmiş olsun
dedi ve sohbete başladılar. Adam durup, durup teşekkür ediyordu. Eniştenin telefon
numarasını istedi. Herkese teşekkür etmek istiyordu. Bu iyi insanlara bir can borcu
vardı. Feriha Hanım gülümseyerek rahat olun dedi ve ilave etti;
- Yiyecek ekmeğiniz, içecek suyunuz varmış daha bu dünyada ve Allahın sevgili
kulusunuz ki bana ve enişteme rastladınız. Rabbime şükür ediniz. Hikmetinden sual
olunmaz dedi. Ve boşalan çayları tazelemek üzere tepsiyle kalkıp gitti.

                                                                                               10.8.2011 AKBÜK

Perihan Pehlivan
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Yol name

Yol name
Suluova dan çıktım yola
Samsunda verdim biraz mola
Ordu, Giresun, Trabzon’a
Zigana, Kop’u aştım baba
Erzurum soğuk karlı ova

Sordum gardaş gurbet ne ola
Dağlar yüce yalnızlık dala

Geceler uzun hasret soba
Gözyaşı nehir vuslat çaba
Arkadaş katık sevi loca
Keder kamçı rehber hoca
Gün ağırdan çeker yoka

Sordum gardaş gurbet ne ola
Yollar ırak teselli posta

Alışkanlık sukut, korku
Disiplin sıkı düzen doku
Çalışmak çare hayal baki
Yetinmek ilaç sabır ne ki
Ayları uzun yıl çıkmaz ki

Sordum gardaş gurbet ne ola
Gelecek çiçek bilgi rota

P.Pehlivan 17.6.2012 AKBÜK 22:17

Perihan Pehlivan
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Yollar

Dünyaya beni getiren izbe yollar
Geleceğime koştuğum çiçekli yollar
Çocukluğumu yaşadığım  taşlı tozlu yollar
Beni gurbete götüren sessiz yollar
Özlemle baktıran nemli bulutlu yollar
Beni alıp gurbetten getiren vefalı yollar
Sevdiğimi bana getiren dost yollar
Kah çiçekli kah karlı buzlu yağmur yollar
Tükendi yıllarım arttıkça hep yollar
Ebediyete akınca son bulan vefasız yollar

11.4.2014/9.5.2014 İST

Perihan Pehlivan
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Yorgancı

Yorgancı
Yorganım deniz dalgası
Geldi bak düğün haftası
Kesilecek düğün pastası
Bu da aşkın sefası

Yorgancı yorgancı
Dili dilbaz iki bacı

Yorganım yeşil yonca
Aşkım gül gonca
Emek verdim ben onca
Solmasın bu gonca

Yorgancı yorgancı
Biri abla bir bacı

Yorganım saman sarısı
Hoş geldin abim karısı
Gidiyorum, gelinler bal arısı
Bekârlara olsun darısı

Yorgancı yorgancı
Nakışların başım tacı

Yorganım fıstık yeşil
Sevdam oldu efil, efil
Seven olur mu hiç sefil
Bak yüreğim sevgime kefil

Yorgancı yorgancı
Yorgan döşer iki bacı

Yorganım kibrit çöpü
En zor desen, törpü
Bak bunu iyi çiz,  köpü
Gönlüm oldu sevda küpü

Yorgancı yorgancı
İğne dürter iki bacı

Yorganım gülkurusu
Kalmasın kimsenin sorusu
Ötmeye kaynananın borusu
Sefam olsun, görümce kurusu

Yorgancı yorgancı
Nakış nakış iki bacı

Yorganım yelpaze yelpaze
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Haspam çeyiz sermiş kepaze
Ben gülfidanım hem de taze
Endam güzel duruşu endaze

Yorgancı yorgancı
Desen desen iki bacı

Yorganım midye midye
Bütün renklere hediye
Desen çizerler biteviye
Sanattır yorgan iğne ucu diye

Yorgancı yorgancı
Biri abla biri bacı

27.7.2012 İst
Not: Yelpaze, midye, kibrit çöpü, deniz dalgası, yonca sırıma yorgan desenlerinin en
makbulüdür. Gülkurusu, saman sarısı, deniz mavisi, yavru azı, fıstık yeşili en sevilen
saten yorgan renkleridir. Yorgancılık kadın ve erkeklerin iğne ucunda yaptıkları ince bir
sanattır.

Perihan Pehlivan
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Yöresel türkü

ağacın dibinde oynuyor böcük
Bahçede geziniyor kel cücük
Anası kızından hödük
Gel de sen kızma

Duvarın üstünde sıçan
Döneliyor şaşkoloz oğlan
Babası eylemiş ferman
Gel de şapkayı yere vurma

Dalda sallanıyor elma
Kız gülüp gülüp aklım alma
Amcası tam bir kazma
Gel de sen bu kızı kaçırma

17.2.2013 Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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Yumurta (Çocuklara)

Ortasında güneş
Kenarında ay
A,B,C vitamin say
Büyümek için
yumurta yiyin
hemde rafadan seçin

Perihan Pehlivan
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Yunus'a

Yunus’a
Bir güzeli sevdin yıldız eyledin
Yollarına varıp güller derledin
Gönül gözünden name söyledin
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Perişan oldun köyünden/  yurdundan ayrıldın
Hasret kaldın koptun yıldızından ayından
Pir idin bilmezdin  sencileyin garip halından
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Varıp gül kapıya yüzün göründün
Tapduk eşiğine  yüzün süründün
Sabrın zırhına öyle büründün
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Yunus sen ne idin neye ram oldun
Derelerden akıp ırmağa doldun
Bir pire hizmetkâr nefsine düşman oldun
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Gurbet, gurbet gezdin yuvadan tezdin
Gün bitti ay soldu canından bezdin
Bağrını yırtınıp taşınan ezdin
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Emek verdin candan her birim işe
Yatıp kaldın gece yanlız bir düşe
Gezdin Bağdat Şam-ı yurttan her köşe
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Acılar yaşadın düşmanın hasından
Hiç kurtulamadın sevda yasından
Emre oldun içtin Tabduk tasından
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Çiçekler tanırdı dilleşir dilin
Dervişler dertleşir söyler halin
Derviş baba oldun Yunus sen bilin
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Bir küçük göl idin çoştukca çoşdun
Aşıp kırk makamı dört kapıyı oldun
Sel olup deryaya öze kavuştun
Yıldız sevdin Şemsi buldun

Ozanım neylerse eyler ol Yarab!
Yunus gibi döner söyler çalap
Dünya fani bil sen olma der harab
Yıldızlarını sev de Şems olsun vuslat

(İskender Palanın OD adlı kitabından sonra)
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4.3.2013 İst/ Ataşehir Perihan Pehlivan
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Zafer kardeş

Bu günlerde tuhaf kederdeyim
Bilmem hangi seferdeyim
Sanki hemen her yerdeyim
Az şekerli kahvede telveyim
Ablanı çok üzdüler Zafer kardeş!

Keçi can derdinde kasap et
Yalan yanlış fitne gıybet
Kendine safi iyi niyet
Bana sitem guru bet
Ablanı çok üzdüler Zafer kardeş!

Fare damdan atlasa
Kedinin ödü patlasa
Masal bu ya olsa
Bana kem diyen adam olsa
Ablanı çok üzdüler Zafer kardeş!

Bilen bilir tanıyan beni iyi tanır
Ham zerdali kendini meyve sanır
Yağmur yağar yarıklar kapanır
Dilerim bir gün hatasını bilir utanır
Ablanı çok üzdüler Zafer kardeş!

                                                        11.11.2011 İST

Perihan Pehlivan
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Zampara

Altımda külüstür bir araba
Cebimde yok milyon para
Yüreğimde kuru bir sevda
Adım çıkmış ayyuka zampara

P. Pehlivan23.1.2015 Ataşehir İstanbul

Perihan Pehlivan
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Zararı yok

Gözlerimizde nem varsa,
Zaman geçmiş boş yere.
Harcı âlem değilmiş de,
Biz, öyle sanmışız beyhude.
Zararı yok.

İnsan, olduğu gibi görünmeli.
Görmek istedikleri gibi değil.
Nerden bilsin, bu gönül.
Karşısındaki, kendi gibi değil.
Zararı yok.

Kalp gözü görürde,
Gönül dinlemez.
Sevda ne merettir de,
Hiçbir ilaç kar etmez.
Zararı yok.

Aldanan ben olayım, sen olma!
Cehennemlerde; ben yanayım da,
Endamı güzel sen yanma.
Ben, bu canla cebelleşip durayım.
Zararı yok.

Kimseye demem halim.
Şikâyete yok ehvalim.
Daha niye uğraşırsın benle,
Ey be zalim, bildiğin eyle.
Zararı yok.

                                                4.MART.2008

Perihan Pehlivan
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Zeki Müren

Bir mucizeydi sanki sesin
Şimdi sen özlemlerdesin
Billur ırmaklar gibi çağlardın
Ruhumu alır sevdalara bağlardın
Gönüllerde her dem taze kaldın
Sen sanat güneşimizsin

Bir başkaydı tavrın tarzın
Yaratana uzanırdı her arzun
Ellerin yakarır gözlerin damlardı
Seni dinlerken ruhum ağlardı
Zarafetin kimde vardı
Sen sanat güneşimizsin

Bilirsin Güneş hiç solmaz
Senin yerin asla dolmaz
O şarkıların unutulmaz
Kahır mektubun dinleyen onmaz
Bir yangını külü, Kanlıca, gülde beyaz
Sen sanat güneşimizsin

Akşamın olduğu yerde, ah bu şarkılar, yasemen,
Koklamaya kıyamam, gönül kapım söylesen
Arım balım peteğim, manolyam, veda busen
Hangi birini çalıp söylesem, mihrabım desen
Çiçek, çiçek renk,  renk gezsen
Sen sanat güneşimizsin

Yalnız yılların, anlaşılmayan sırların
Alkışlara sığmadı gönül hâlların
Bahçıvan, sevemez kimse seni, hoş anların
Her şarkıda bir hayat hikâyen, tez canların
Kim ülkesini sevdi senin kadar, milli yanların
Sen bizim sanat güneşimizsin

Ne zaman dinlesem seni belli
Titrer gönlümün sevda teli
Bir gün değil, bil ebedi sevgi yeli
Gönlümüzde saklı sevginin seli
Sanat müziğinde tekti yerin bilmeli
Sen bizim sanat güneşimizsin

                                                      30- 25.8. 2010 İST

Perihan Pehlivan
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Zencefilin faydaları

Ülkemizde yetişmeyen bir baharat bitkisi. Kışın size dost. Zencefil oldukca acı olmasına
rağmen balla birlikte mukemmel bir doktor. Bizati denedim ve çok faydasını gördüm.
Bu yüzden ona merakım bir hayli arttı. Çok daha detaylı bilgiler edindim. Ve bunları
paylaşmak istedim.
Faydaları:
Öksürük, sindirim bozukluğu, astım, şişkinlik, bulantı, boğaz gıcıklanmasına iyi geliyor.
Kullanımı: yaş bulursanız soyup güzelce rendelleyin. yeterince bala katıp(kaliteli bal
bulursanız çok daha iyi olur)   iyice karıştırın ve cam kavonuza koyun bir gece beklesin.
Aç karnına bir tatlı kaşığı yiyin. Yok kurusu varsa elinizde toz haline getirip balla
kaeıştırın. hatta yemek içine az miktarda kata bilirsiniz. yada kurusundan çay şeklinde
içe bilirsiniz.
Zararı varmıdır? Fazla bir yan etkisi yoktur. Fakat günlük 250 gramdan fazla
tüketmeyiniz. Hamilelik ve ameliyat önce ve sonrası belli bir süre kullanmayınız.

SAĞLIKLI GÜNLER

P.Pehlivan 11.11.2011 İST
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Zengin aşığa ders

Zengin aşığa ders

Dün gece gelmedin diye
Bilmem neden kızdın niye
Dargınsın mahzunsun haybiye
Bilmez misin tanrıdan fakire
Arı, namusu, kaygısız aşı hediye

Derler ki; Para insanın elinin kiri
Ne demiş aşığın en yiğit piri
Ney leyim ki sarayı, köşkü
İçinde salınıp ta gezenü
Bana yar olmayınca, yıkıla düzenü

5.1.2014 Ataşehir/ İST

Perihan Pehlivan
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Zerre

İstiyorsan gidebilirsin.
Arkana bakma hiç,
Ben iyiyim, gerçekten.
Kırılıp darılmam da,
Hırçınlık ta yapmam.
Çok vakurum, her zaman.
Bunları biliyorsun zaten.
Arada bir, şuramda,
Küçük bir zere, gizlice,
Ağrı çekerse, aldırma!
                                             14. TEMMUZ. 2008 DİDİM/AKBÜK

Perihan Pehlivan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zeynep gelin

taşıma beni at yüreğinden yere, oluyum param parça
yıllar geçse de unutamam seni, oldun benden bir parça
Alıp koysalar beni cennete köşke,sarayı sırça
Sevda cevheri bulaşmış bu yüreğe zerreden bir parça

Aşk ateşine yanasın Zeynep gelin
Gümüşler sara saçın telin

Dünya gözümde eder sence kaç akça
Halımı sorar felek son demimde çokca
Kalbi kırılır sevdakarın toplar eder yine bohça
Bağban olsam malım olsa onca bağ bahça

Aşk ateşine savrulasın Zeynep gelin
Benden gayrı tutmaya kimse kınalı elin

7.5.2013 P.Pehlivan Ataşehir/ İST
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Zeytin   a ğ a c ı  yaşlı

Ağır ağır iner akşam koya
Bir yalnızlık çöker kıyaya
Ay yükselir karşı tepeden
Şavkı vurur dalgın suya
Başını sallar kadife yeşili
Komşunu yaşlı zeytini ağacı
Kaç yaz görmüş kaç sonbahar
Sevinçler, ayrılıklar ve yar
Gövdesi yorgun dalları bahar
Yağmurlar süzülür teninden
Şifa süzülür özünden, canından
Emek, emek kara gözünden
Bedeni yaralı gönlü verimkâr
Ay ışığına âşık doğaya sevdakar
Komşunun yaşlı zeytin ağacı
Muhabbete gölge olur gece boyu.
Kurda kuşa sevgi sunar dalı kabuğu
Yakamozlar gibi oynaşır yaprakları
Komşunu yaşlı zeytin ağacı
                                                                  16.7.2009 AKBÜK
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Zımpara

Alacağım on para
Vereceğim bir dara
Yapacağım zımpara
Off offf
Duyup işitmeyenlere
Bakıp görmeyenlere
Laf olsun diye söyleyenlere
Sözüm densizler
Off Off
Yazacağım şiir şiir
Söyleyeceğim bir bir
Ellerinde hep kir
Birde beyim de kibir
Off off
Atıp tutanlara
Haram yutanlara
Birde bilmişlik satanlara
Yapacağım zımpara
Off off

26.12.2015 Beylikdüzü/ İST
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