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**   Bir Eylül  Akşamında.! **

Ne olurdu sanki....
Hüzün yüklü bir Eylül akşamında
O ıssız sahil beldesinde...
Ve yine o köhnemiş salaş kafe de,
Bir başıma olabilseydim ..!

Hani şöyle..
Sessizce oturup ta bir köşeye
İnce belli bir bardakta,
Tavşan kanı gibi..!
Bir de çay olsaydı elimde
Yudumlasaydım,aheste aheste

Ve..
Çığlık çığlığa bağrışan
O ipek kanatlı martılar gibi..
Köpüklü dalgaların kıvrımları arasında
Ben de dalıp gitseydim,çoook çok uzaklara..!

Sonra..
Yaslanıpta ardıma,
Doya doya seyretseydim;
O engin maviliklerin,
Gelinliklerini giymiş beyaz bulutları
Büyük bir ihtirasla, usul usul kollarına alışını..

Sanki içimde..
Huzurla hüzünün vedalaşması,
İnce bir sazın,denizde ki aksisedası vardı
Bu Eylül akşamında..

Ve benim...

O kızıl güneşin...
Bulutlarla sevişen,Ege´nin mavisini..
Acımasızca..
Nasıl da
Ateşe verişini..
Bir gurup vaktini daha
Cehennem’e çevirişini
İçim ürpere ürpere de olsa
Seyretmek vardı
Hayallerimde..

Huzur hüzün ve hasretim bir arada
Bir Eylül akşamında..
Karaburun´da..!

20.05.2014 / Berlin
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Mahmut Mücahit Özdemir
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**   Sessiz Çığlıklar.! **

Yeğ tuttum o canı,kendi canımdan.
Efkar yüreğini, sarmasın diye.
Büküpte boynunu,benim ardımdan.
Gittiğim yollara,bakmasın diye.
*
*
*
İçim kan ağlarken,güldüm yüzüne
Gül yüzü sararıp,solmasın diye.
Beni benden eden,o kem sözüne.
Pişmanlık duyupta,yanmasın diye.
*
*
*
Bilmem ağlasammı,yoksa gülsemmi.
Bakıpta şu aciz,garip halime
Şu kahpe feleğe,yoksa sövsemmi.
Sessiz çığlıklarla,yar diye diye..!

Mahmut M.Özdemir
13.12.2017  /  Berlin

..................................................
Teşekkürler "ZEYBEK HOCAM"
..................................................
Gönüllü araya mesafe koydum
Adımı boşuna anmasın diye
Yine de günleri sayan ben oldum
Benden başkasına kanmasın diye... Mustafa Bay,

......................................................
Teşekkürler NAİME Öğretmenim.
......................................................
Köz neylesin külü savuran yele
Dertlinin başından tükenmez çile
Hayatım benziyor solmuş bir güle
Açmadan soldum bak yar diye diye.....Naime ÖZEREN

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Acıların Bestesi.! **

Kimisi doğuşundan,dertli gelmiş Dünya’ya
Çaresiz sürüklenmiş,yalnızlığa hülyaya.
***
Düşmezmiş hiç ardından,feleğinin sillesi
Feryad-ı figan olmuş,acıların bestesi.
***
Kimi hep kalleş görmüş,dünyasında,düşünde.
Baykuşlar yuva yapmış, yuvasının üstünde.
***
Teselliyi ararken, boşalan kadehlerde
Göz yaşları sel olmuş,o ayaz gecelerde.
***
Yaşamının her anı, hep acı hatıralar.
Açılmadan atılmış,solmuş silik sayfalar....!
***
Onlar ki bu Dünya’da,hiç hatırlanmayanlar
Ah o garip biçare, o talihsiz insanlar.
***
Salaş bir meyhane de, biri var ki aç bilaç .
Kuruyan dallar gibi,eğilmiş ele muhtaç.
***
Yer etmiş hep kendine, o dumanlı köşeyi.
Dileniyor çaresiz, birkaç kadeh içkiyi.
***
Küf kokan sokakları,mesken tutmuş kendine,
Ne evi var ne barkı,üstü başı pecmurde.
***
Bir lokmacık ekmeğe, iç çekerek bakanlar ..
Ölüm kurtuluş diyen, ah o garip insanlar

Mahmut Mücahit Özdemir
24.04.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Ağaçtaki Şaşkın.! **

Heyyyy...
Ağaçtaki şaşkın..!

"Bindiğin dalı kesme" diye
Sana seslenildikce.

Hele de..
"O dal ayağının altındaki dal"
Diye gösterildikce..
Ne o öyle aptal aptal,
Kibir dolu bakışın..!

Ama...
Sen hiç meraklanma.

Bu gidişle..
Çok sürmez,hanyayı Konya' yı
Görecek o koca kıçın..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Ağlamak Doyasıya.! **

Sanki...
Bir çift resimdi,
O zalim,acımasız yıllara
Meydan okuyan..

Hayallerimdeki o  küflü duvara
İnadına asılı kalan...!

Bir tek karanfil,
Ve bir çift beyaz güvercin..!

Kimbilir..
Belkide özlemim,
Hasretim saklı o iki resimde
Bir hasret ki,sanki bir volkan
Yıllarca yanar durur yüreğimde

İstesem bile ..
Anlatamam derdimi,
Ben..
Hiç kimseye...

Cümleler suskun,heceler suskun,dizeler suskun..

Boş..
Bomboş.....
Savrulup atılmş,dört bir yana
Hep yarım kalan anılarla,garip sayfalar..
Sözüm geçmez olmuş, kalemim küskün
Yüreğimdeyse;esen deli rüzgarlar..
Hayaller mahsun,düşlerim mahsun,benliğim mahsun

Sormasın bana,
Ne olur sormasın, sormasın kimse.
Bu perişan haline sebep ne diye.

Tek isteğim,
Ağlamak,ağlamak doyasıya...
Ve,delicesine koşmak karanlıklara.

Bağırmak,
Geceyi yırtarcasına..
Vefasız, zalim olanlara,
Bir hiç uğruna akan kanlara,
Insani insana kırdıranlara.
Heleki..
Düzeni bozuk şu yalan dünyaya
Düşünmeden,düşlemeden,
Ağlamak,ağlamak doyasıya.
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17.8.1999  /  Berlin
Mahmut Mücahit Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Ah Be Hayat Sen Neymişsin Sen.!! **

Kimi meydanı boş bulmuş,oynatır kır atını.
Kiminde de maske var,göstermez suratını
Kimi çok havalıdır,çekemessin tafrasını.
Kimi saman altında, belli etmez foyasını.

Ah be hayat,meğer sen neymişsin,sen..!

Kimi hayalcidir,şişirir,abarttıkca abartır
Kimi yağdanlık ister,olur olmaz yerde şımarır.
Kimi ben en büyüğüm der,herkesle dalaşır.
Kimi sağ gösterip,sol vurur,ters köşeye yatırır.

Ah be hayat,meğer sen neymişsin sen..! !

Kimi gurbetçi,kimi öğretmen,kimi de bankacı.
Görmedim içimizde,ne bir simitçi,nede boyacı.
Çoğumuz aybaşında alırız,dolgun çifte maaşı
Yinede herkes hayatından dertli,mutlak davacı.

Ah be hayat, meğer sen neymişsin sen..! !

Dertler acılar,büyüdükçe büyür,sığmaz olur içimize.
Kimi şaşıran ördek gibidir,başlar ters ters yüzmeye.
Öyle muhtacız ki,biraz neşelenip kıkır kıkır gülmeye
Neden ki bütün bunlar,değermi hiç,gözü açık ölmeye..?

Ah be hayat,meğer sen neymişsin sen....! !

Mahmut M. Özdemir
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dost Kalemler´e   çok teşekkürler..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

İnsan mı hayatın rüzgarına kapılmış gidiyor
Yoksa hayatını çıkar rüzgarına eş mi ediyor
Zannetmem ki o yürekler yaratılanı seviyor
Ererse gönül dinginliğe o sevmesini biliyor

Ah be hayat,meğer sen neymişsin,sen..! ............Bülent BAYSAL

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kimler geldi kimler geçti dünyadan
Görmediler nerde şan şöhret ünvan
Ne zalimin yanına kaldı kar
Ne mazlumun yüzüne güldü bahar
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Dünya böyle işte gelen servet sanır
Oyunlarla dolanlarla oldum sanır
Kişilikten yoksun insan ders mi alır
Ben kendimi bu yerlerde kul görmedim...........Gönül Bağ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Oyalanırız dünya denen parkın içinde..
kiminin gerçektir sevdası kiminin sahte
bir yanda savaşlar,oluk oluk göz yaşı
bir yanda kahkahalar umursamaz acıyı.../(Canan EREN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kimi yalandan yere,kırk kuyruklu masalı
Kimi sevgi insanı, kimi içten tasalı
Kimi koltuk teynekli, kimi eli asalı
-Hadi buyurun yola, dost kervanı geçmeden
-Ah bu hayat meğersem, bir hiçmiş hiç içmeden.....Ibrrahim Kurt
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ah be hayat, sen neymişsin sen!
Kırdın kolumu kanadımı istemeden
Sussam olmuyor, konuşsam olmuyor.
Dünya boş, söyle neden dolmuyor..? .....................Talat Semiz
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kimi hak hukuk bilmez doldurur torbasını
Kimi gizli yemek yer paylaşmaz sofrasını
Kimi namusa dil uzatır kıskanır yosmasını
Kimi eleştirince hemen çıkarır baltasını

Ah be insan oğlu sen neymişsin sen............Bülent Arkan
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hayat yüreğime verirken elem
Kimsenin ağzından çıkmadı kelam
Döşde ki yarama var iken mer hem
Süren bulamadım ben bu Dünya da

Nere uzandımsa dediler çekil
Olmadı kimseler sevdama vekil
Şu gariban başa kıymetli akıl
Veren bulamadım ben bu Dünya da.......................Ali Şahin
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Basit sanma kendi özünü
Rüzgara savurma bilgeliğini
Bil mertebeni durduğun yeri
Dans ederken satma kişiliğini

Ah be hayat, sen meğer neymişsin, sen...! ...........Senem Aygül
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kimi, sorayım kimden
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Sorsalar, seni benden
Neler söylerim neler
Ah! Bir bilebilsen

Derim hemen sonra
Nerden çıktı bu sözler
Böyle imiş işin aslı meğer
İnanırım, o anda hemen

Ama kalbim ve vicdanım
Nasıl rahat eder
Bumu dur hayat?
Böyle bir yaşam
Acaba nasıl sürer.......Bekir Özcan
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Ah Be İnsanoğlu.! **

Ah be insanoğlu..

Biliyormusun..?
Şu garip alemede
Önce kendimi,
Sonra da senin inini cinini,
Çok uğraşsam da çözemedim gitti.!

Ya sen öyle,
Ne tuaf yaratıksın.!

Bazen..
Alacağın bir sonraki soluğu,
Hiç düşünmeden,
Ne hayaller kurarsın..

Kimi zaman..
Doğmamış çocuğa,
Kimi zaman da,
Göçüp gitmiş merhuma,
Allı güllü donlar biçer,
Boşu boşuna,kafa yorarsın..!

04 / 07 / 2017 / Berlin /

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Ah Sevdam.!! **

Ah sevdam..
Nasıl da uçtun öyle,
Yüreğimden habersiz.
Ümitlerimi,özlemlerimi,sevgilerimi,
Ardında bıraktınya nefessiz..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Atmaca Gibi.! **

Atmaca gibi..
Son bi pençe daha atarsan,
İnanki..
Kurtaracaksın beni
Çektiğim onca azaptan..!

Bekliyorum ..
Hadi naz yapma
At hadi..!

15.12.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Ben Kimim.! **

Ben..
Ne kibirliyim,
Ne ukala.
Ben o daracık  dünyasında
Bazı insanlar gibi sıradan biriyim..!

Yıllarca ter akıttım,
Çok işler yaptım
Ama..
Ne gizli kasam var bankada
Ne de deste deste para koydum cüzdana.

Sebepmi..?
Kısacası,çok fazla takıldım,
O kör olası vicdana..!

14.04.2018  / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Bırak Be Kardeşim.! **

Bırak be kardeşim.

........Dokunma..!

O hayaller benim.

Onlar..
Benim hayatta hiç yaşayamadıklarım.!

Bırakta..

Düşenleri,
Yerden ben toplayayım ..!

Bir hayırsız,
Şu zavallı yüreğimi,
Kalbura çevirdi..

Artık ..
Eridi yağmur damlalarında,
Kaybolup gitti o güzel duygularım

N’olur...

Sen de öyle,
Boş gözlerle bakıp ta,
Harap olmuş şu kalbimi
Bir de sen yıkma..!

Doğru ya..
Sen nereden bileceksin ki,
Hayallerimin,
Dipsiz uçurumlarında..!
Benim..
Ne gülüşler,
Ne umutlar yitirdiğimi..!

Meğer...
Boşunaymış,
Geceler boyu,
Kaçan uykularım.

Bir aşk masalı uğruna,
İlham perilerine meze oldu.
Benim o saf,o temiz duygularım..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Bir Arefe Gecesinde .! **

Altmışlı yılların,
Bir bayram arefesi...
Yer; Kurtalan'ın Rıdvan nahiyesi..!

Ahır'dan bozma toprak damlı evimizde..

Canım Anam..
Fersiz bi gaz lambasının
Yarı baygın ışığı altında
Sekiz çocuğunun bayramlıklarını
Yetiştirebilmek için;
Yine emektar makinasının başında..!

**

Arefe gecelerinin
O tatlı telaşıyla
Sabahlara kadar göz nuru döküp,

*
*
Alnında..
Boncuk boncuk biriken terler içinde
Dikiş dikiyor Anacığım..

*
*
Bu gece..

O an,o sahne..
O en güzel haliyle,

Nurlar içinde
Eşsiz bir tablo gibi..
Asılıp kaldı..
Göz bebeklerimin derinliğinde..!

19.12.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Bir Göz Kırpımı Aralığında.!! **

Heeeeyyyy..!!!!!!!!

Medeniyetin beşiğindeki, eğitimli, vicdanlı,
En büyük tutkuları..
Özgürlük ve insan hakları olan,
Avrupalı, Asyalı, Amerikalı kültürlü gençler..!!

Ses tellerimin en yüksek oktavından,
Hançeremi yırtarcasına sizlere sesleniyorum..!

Ve size yalvarıyorum:
Eğer ki..
Birazcık vicdanınız varsa,
Dinleyin o sesi..!

Önce soruyorum size;
Dinliyor musunuz haberleri..?
Nereye kayıyor, ayağınızın altındaki yer küre.?
Nereye gidiyor, yaşadığınız o DÜNYA..?

Allah aşkına..
Neden düşünemezsiniz ki,
Gününüzü gün ederken..
Ya da..
Ekonomik özgürlüğünüz uğruna
Meslek sahibi olmak için,
Emek sarf ederken, ter dökerken,
Yarınlarda sizleri nelerin beklediğini..!!

Oysa..
Zaman, her anında,
İnsanoğlundan
Hep bir adım önde koşturuyor yıldırım hızıyla.

O yüzdendir ki;
Şimdi size çok uzak görünen yarınlar,
Aslında..
Bir göz kırpımı aralığında..!!
Sizler okumadınız mı hiç,
Mezhep savaşlarınızı.?
Giyotinlerinizi, Birinci Dünya, İkinci Dünya Harbi’nizi..?
Görmediniz mi hiç o arşiv filmlerde esir kamplarınızı,
Gaz kamaralarınızı..!!

Okumadınız mı hiç, tarihinizin kanlı sayfalarını..?

Siz..
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Fabrikalarınızda ürettiğiniz,
Silahlarla, bombalarla, gazlarla,
O garip, kimsesiz zavallı insanları
Birbirine kırdırıp, kazanırken cep harçlığınızı,
Çılgınca eğlendiğiniz o diskolarda,
Alkol diye kadeh kadeh kan içiyorsunuz doyasıya..!!

Kan.. kann.. kaaaannn..!!!!

Size sesleniyorum size..!
Neden, neden kulak vermezsiniz haberlere.?
Orta Doğu’dan, Suriye'den, Iraktan, Myanmar'dan,
Somali'den, Libya'dan Afganistan'dan gelen,
O canhıraş seslere..?

Neden ölüyor o insanlar..
Acılar içinde, parça parça, lime lime..!
Hiç sormaz mısınız kendinize..?

Ey Avrupalı
Ey Asyalı
Ey Amerikalı..

Kültürlü, duyarlı, vicdanlı genç insanlar..!
Bilir misiniz, atalarımız "tarih tekerrürden ibarettir" demiş..!

Tıpkı İkinci Dünya Harbi gibi,
Belki de çok daha beteri,
Beklenmedik bir anda, yerle yeksan edecek her yeri..!

O zaman hiç ayırt etmeyecek Hristiyan’ı, Müslüman’ı
Düştüğü yeri yakıp yok edecek ATOM BOMBASI..!

Belki..
Garipler gibi,
Her gün ölüp ölüp dirilmeyeceksiniz,
Belki işkence de görmeyeceksiniz.

Ama..
Kiminiz yer altlarında, köstebekler gibi yaşayıp,
Gün yüzüne bile çıkamayacaksınız..!
Kiminiz oralarda, kiminiz dışarıda
O atom bombalarınızla, yanıp kavrulacaksınız,
Kömür olacaksınız..!

Uyanın uyanın..
Ayağınızın altındaki dal..
Bastığınız dal.!

Daha fazla geç olmadan,
Çık sokaklara, sen de sorumluluk al..!
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22 / 06 / 2017 / Berlin / Mahmut Mücahit Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**  Birileri Söylesin Bana.!  **

Kala kala,
Bir biz kaldık..
Birkaç elin parmakları kadar..!

Oysa..
Kimler yoktu ki,
Sağımızda solumuzda,bir zamanlar..!

Hani ..
Girmiştik ya,
El ele, yürek yüreğe,

Hani..
Yürüyecektik ya,
Kol kola,omuz omuza.!

Hani nerde,
Verdiğimiz sözler..!
Yazdığımız şiirler,söylediğimiz marşlar.

Allah aşkına..
Birileri söylesin bana.
Ne oldu da..
Durup dururken mahsunlaştı
Hiddetinden köpüren azgın dalgalar.!

Yoksa..
Gelecek fırtınanın habercisimi
Meltemleşen bu rüzgarlar..!

Yoksa  yoksa..
Kadere boyun eğmek mi..?

Ya da..
İnceldiği yerden kopsun demek mi..?

Peki ya..
Bizden hesap sormazlarmı?
Bu topraklar uğruna,
Gazi,şehit olanlar
Al kanlar içinde,kefensiz yatanlar..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Buzlanma Vakti..!  **

O..
kör bir kurşundu sanki
gelipte zamansızca
kanatan yüreğimi..

oysa..
nasıl ümitlenmiştim,
nasıl da tutunmuştum
hayatın yelelerine

ama o varya o..
hani..
kurşun gibi saplanan yüreğime
o talihsiz,o  zamansız kelime
içimdeki tüm güzellikleri
bir anda dönderiverdi tersine

zavallı sevdam..

mahcup bir çocuk gibi
nasıl ezildi
nasıl da..
köşe bucak saklandı sindi..
yüreğimin o ıssız koylarında

artık..

içim de...
zifiri karanlıklardan da kara, lapa lapa yağan kar
dinmek bilmeyen fırtınalar,
ve...
yüreğimi buz kesen bir ayaz var

şimdi..
yüreğimin yeniden buzlanma vakti..!

20 Kasım 2016 / Berlin / __Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Dananın Kuyruğu.!! **

Uzadıkça uzadı..
Tıpkı,
Şükür bitti, bitiyor dedikçe uzayan,

Sılama giden yollar gibi..!

Hâlâ..
Bitmedimi,bitmeyecek mi,
Akan onca masum kanı
Milyonlarca garibin çektikleri
Bu zulüm, bu çile
Bu işkence..!

Ne lanetmiş,
Bir türlü
Kopmadı be..
Şu dananın kuyruğu...!

Belli ki..
O da hileli..

Bu kuyruk
O kadar sağlam, o kadar kalın ki
Halt etmiş,
Bizim o koca öküzün ki..!
Bu kuyruk... yoksa,yoksa..
Arap çöllerinde başıboş dolaşan
Deveninki mi..!
Ama o da olamaz..
Bu kuyruk var ya bu kuyruk;
Kesin bizonun ki! ..
Hani o meşhur, bufallo dedikleri
Yani,okyanus ötesi menşeili...!

Ne olurdu sanki..
Sıkı sıkıya tutanın elinde bi kalsa da,
Biz de görebilsek..
Derin bir nefes alıp,şükür çekebilsek..

Acaba ben görür müyüm o günleri.?
Göremezsem..
Ne olur birileri kapatsın, yarı açık gözlerimi..!

----------------Berlin / 31.03.2016

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Dikenler İçinde Yatamıyorum! **

Yaparken zalimler,böyle zulumü
Daralan gönlüme,sığamıyorum.
Duydukca hergün,çocuk ölümü
Aynada yüzüme, bakamıyorum.
***

Harap oldu dünya,sanki virane.
Ah etsem ne çare,zalim kadere
Bakıp ta masumun,garip haline.
Feleğe kahredip,utanıyorum.
***

Erişmiyor artık,başım yastığa.
Dikenler içinde,yatamıyorum.
Eyvah ki girmişiz,biz karanlığa.
Kaybettim yolumu,bulamıyorum.
***

Ben boyun eğmem bu,çarpık düzene
Gel artık sahip çık, emanetine
Gücüm yetmez oldu,onca mihnete
Bitsin artık çilem,çekemiyorum.

28.11.2017
Berlin    /  05.28

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**  Duygularım Çocuklaşır.! **

Ben,
Mutluluktan gülerken,
Çukurlaşır gamzelerim.
Duygularımsa
Hiç olmadığı kadar çocuklaşır
Şımardıkça şımarır...!

Büyür yuvasında gözbebeklerim.
En parlak yıldızlar gibi...
Işıl ışıl parıldarlar..
Gecenin karanlığına inat.

Sihirli bir çift el,
Saçlarımı okşar
Oynaşırlar..
Başımın en ücra köşelerinde...

Ürperirim..
Birden renk gelir solgun yüzüme,
Can suyu almışçasına bir çiçeğin..!

İşte..
Yine o müzik kulaklarımda,
Arıyorum divane gibi..
Bir piyanonun tuşları arasında.

Biliyorum,o çalıyor..!

Bense..
Bir başıma yürüyorum...
Onsuz bir şehrin, arka sokaklarında..!

03.07.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Elim de Olsa.! **

Elim de olsa..
Binlerce galon şarap içirirdim,
O acımasız zamana
Kör kütük sarhoş olsun..
Zıbarsın
Ip ıssız bir köşede..
Kalkamasın bir daha ayağa.!

*
*
İsterdim ki..
Çomak sokmasın,
Yolunda giden yaşama
Maydonoz olmasın,
Huzura,mutluluğa
*
*
*
Sebep olmasın..
*
Hüzünlere..
Ak düşen saçlara
Gün be gün kırışan yüzlere..!
*
*
Sebep olmasın
Boşa giden,
Koca koca ömürlere.!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Eski Albümlere Bakar ağlarsın.! **

N'olur şu nefsini ,biraz kısıtla
Gebe tavşan gibi,döndün çuvala
Güldürme kendini,dosta düşmana
Dedikce et attın,sen o mangala

Şimdi sen haline,yanar ağlarsın
Eski albümlere bakar ağlarsın
***

Hani o karizman, hani fiziğin
Kart horozlar gibi,sarktı ibiğin
Dedikçe ben sana,çok bu yediğin
Şeytani bakıp ta,"kıskançsın "derdin

Şimdi sen haline,yanar ağlarsın
Eski albümlere bakar ağlarsın
***

Pirinç gibi görünür,dişler uzaktan,
Gevşedikce macun,düşer damaktan
Ne bir dostun kaldı,ne de akraban
Bak yine yanında, hep o kıskanan..!

Şimdi ben haline,yanar ağlarım
Kuruyan güllere,bakar ağlarım..!

02.10.2017 / Berlin /

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Geç Oldu Artık.! **

Meğer ben ne alık, ne de safmışım.
O sahte sözlere, nasıl kanmışım.
Doğruyu yanlıştan, ayırmamışım.
Uyandım ama geç,geç oldu artık..!
***

Değirmen suyunu,hep akar sandım.
Yağmuru kurağı,hesaplamadım.
Büyük sözlerine,kulak asmadım.
Uyandım ama geç,geç oldu artık..!
***

Gün oldu başımı, taşlara vurdum.
Çok şeyler kaybedip,yine de buldum
Artık bu son deyip, biraz duruldum.
Uyandım ama geç,geç oldu artık..!
***

Bekara boşanmak,nede kolaymış.
Atı alan çoktan, dağları aşmış
Halimse perişan,feleğim şaşmş
Uyandım ama geç,geç oldu artık..!
***

Gözlerime inmiş, siyah perdeler.
Aklım benden öte,gezermiş  meğer.
Elimdeki mala ,vermedim değer.
Uyandım ama geç,geç oldu artık.!

Mahmut M. Özdemir
 21.06.2014 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Gidiyorum.!! **

Yine o upuzun yollar
Yine o sıra sıra dağlar
Yine o kara kara bulutlar
Gidiyorum..!.

//..Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
   Gidiyorum kokun hala üzerimde
   Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
   Bir kendim bir ben gidiyorum...//

Sevdiklerime doyamadan,
Pembe kayalıklarından
Kızıl güneşe bakamadan
Yüce dağ başlarında,
Ateşimi yakamadan,
Özgürlüğümü tadamadan
Gidiyorum esarete
Gidiyorum yadellere.
Gidiyorum, gurbet ele..!!!.

27.04.2014 / Berlin
Mahmut Mücahit Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Gizemli Hayat..!  **

Hayat..
Öyle gizemli,
Öyle anlaşılmaz,öyle nankör,
Öyle dibi delik bir kovaki..!

Delikte olsa..
Bazen,
Bir damla suyla dolup taşar.
Bazen de..
Okyanusları doldursan,
O küçücük delikten sır olup kaçar..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Gönül Gözünüzün Kadrajında.!  **

Bir başkasına verdiğiniz değer,
Farkındalık..
Yaratmamışsa eğer..!

Tıpkı...
Sıradan fotoğraf gibi,

Şevkat,sevgi..
Yada ..
Gösterilen ilgi.

Gönül merceğinde;
Gereğinden fazla büyütüldükce
.

Hatlar,çizgiler,
O sevimli mimikler,

Hatta...
Bakmaya doyamadığınız,
Size çok şey ifade eden gamzeler..!
Silinir,yok olur peyderpey..!

Sizin bile tanıyamıyacağınız
Mat bir sima belirir
en sonunda..

Gönül gözünüzün kadrajında..!!

Ben..
Şiire anlattım derdimi
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Bilmiyorum..
O size birşeyler ima ettimi..?

19.12.2017  / BERLİN

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Görgüsüz Yabancı.!! **

Yaban ellerde....
Benim adım "Görgüsüz yabancı"
Kısacası.."Kanaka".....!
Benim kaşlarım kara,saçlarım kara,
Gözlerimse,ya kahverengidir,yada ela..

Onlara göre değil,riyasız, mahsun bakışlarım,
Hele,onlara hiç uymaz,benim kalp atışlarım.
Bakışlarında,onlar kini, nefreti...!
Bense..... sevgiyi,şevkati taşırım

Karşılığındaysa...
Her zaman,hor görülür,dışlanır,itilip kakılırım.
Çünkü ben,kara kaşlı kara gözlü......yabancıyım....!

Yaban ellerde benim adım,"B..tan yabancı"
Vatanımdaysa,bir başka adım var.. "Alamancı"..!
Görgüsüzlüktür,sonradan görmedir,kibarcası...
Ben hiçte gocunmam,söyleyenler belkide çok haklı..!

Bize...Yaban ellerde de...
Zaten gıptayla bakan hiç olmaz,
Her zaman,nefretle bakarlar yüzümüze,
O zehirli bakışlarla, kin kusarlar üstümüze...!

Vururlar bizi can evimizden,vururlar her seferinde.
Kapanmaz yaralar açılır,sevgi,şevkat dolu yüreğimizde..

Gün oldu.....
Çoluk çocuk demeden,
Yaktılar acımadan, onlarca insanımızı.
Söndürdüler,buram buram tüten nice ocağımızı.
Sıra sıra tabutlarda..uçak altlarında..
Vatanımıza gönderdik,onca canımızı.!

Oda yetmedi.....
Kiralık katillere ihale ettiler,
Kör kurşunlarla,
Vurdular teker teker..
Ekmeğinin başında nöbet tutan erleri.
Sel olup akıp gitti..
Al kanlara karışan,alın terleri..
Akıp gitti,birtek kurşunla,yılların emekleri...!

Yine de sabır dedik,
Sabır...
Sabır diye diye,koskoca bir ömrü yedik.
Tükettik...
Yavaş yavaş,usul usul,bitirdik kendimizi.
Yarını muamma..
Dibsiz kuyulara attık,yeşeren neslimizi.
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Kim bilir,yaşanacak ne acılar var daha.
İşte böyle....
Böyle öder,Avrupa'lı, vefa borcunu insana.

14.05.2014 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Gurbette Ev Adamı Olmak.!   ** (2)

...
Ama,
Derdi veren Allah,
Sabırıda veriyordu,,
Günler,üçer,beşer
Anlamadan geçiyordu.
Ve,birgün,
Kapı çaldı,
Gelense..
Benim kaynana.
Öyle bir kadın ki,
Vallahi,
Papucunu ters giydirir insana..!
Gelir gelmez;
"Damat,git biraz iş ara,
Olmazki böyle oturmakla"
Ama dedim,
Sevgili anne...
Bana çalışamassın,
Sen"Ev adamısın"dediler.
Kızın istemiyor çalışmamı,
Yakalanırsam,
Elime verirlermiş bohçamı..!
Hem kızın dediki,
"Ben çalışır bakarım sana"
Zaten ben ev adamıyım ya,
Oda evde,elini sürmüyor,
Ne yemeğe,ne bulaşığa.
Temizlik benden,çamaşır benden,
Kızınkilo aldı alimallah..
Yaptığım,güzel yemeklerden..! !

16.07.2014

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**  Gurbette Ev Adamı Olmak.!  **    (1)

Gurbette..
Herşey güzeldi,
İlk günler.
Umutlar,renga renk.
Ve...
Tozpembe hayaller..!
Mantık evliliği yaptık,
İşi sağlama da aldık..!
Artık işçi olacağız,
Çuvalla mark kazanacağız...
Derken,
Birgün polise gittim,
"Müsade edin,
Ben artık çalışayım" dedim.
"Olmaz sen daha yenisin,
Calışmaya müsadeli deyilsin"
Dediler...
Ve,bana gün verdiler.
Beş sene bekleyeceğimi söylediler..
Kulaklarıma inanamadım,
Eğer bu doğruysa,
Yandım Allah ki,hem de ne yandım..!
Diye diye..
Caresiz gittim eve.
Memlekette,
Dağda,bayırda
Yirmi ay askerlik,zor geçti de.
Bu dört duvar arasında,
Nasıl bitecek,
Koskoca, beş sene...!
Bir türlü,aklım ermedi,
Bu saçma işe...

                                              16.07.2014
                                     Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Güneşin Elleri.! **

*// * "gel sımsıkı sarılalım yazdan kalma güneşe" dedi
gülümsedim...
buruktu...
yüreğimdeki kasırgalara inat
sustum...*// *

Doğru ya..
insan birkez hayattan kopmaya görsün,
tıpkı takvimlerden düşen o eski yapraklar gibi..
Nasıl olur ki dönüşü,öylesine gidişin..?
İçinde fırtınalar koparken..
O ılık ılık esen meltemli,mutlu sıcacık günlere yeniden dönebilmek..
Özlemlerine,hasret çektiklerine dokunabilmek..!

Mümkünmü..?

Ama sen..
yine de gel dedin gel..!

"Birlikte el ele olalım,yürüyelim" dedin,

Tıpkı eskisi gibi...
Güneşin ellerini uzatabildiği yerlere..!
İstersen arada bir dönüp bakarız,
Hani o anılarda kalan mutlu günlere..!

Bense;
Ben se o günlerin hasretiyle yanıp tutuşsam da,
içim de esen o özlem yüklü,hasret yüklü kahredici fırtınalara inat..
Acı bir tebessüm belirir de yüzümde..
Lal olur dilim..

Susarım..!!
Adsız uçurum kenarlarında,
yüreğime akıp giderken katran koyusu hüzünler
ve parlamıyorken güneşin elleri
nasıl sarılırım şimdi..!.

"sus "dedim...
N'olur sus..!!

* / öpülmesi gereken çok masal var gökyüzünde.! / *

Kimbilir..
Hangi denizlerin sürgünü,
Düşünürken bile içimi ürperten o gerçekler..!

Artık ben..
bedenimle değil ama
yüreğimle,ruhumla geleceğim sana.!
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Gözlerim..
Gökyüzünün ta derinliklerinde..
Öpülmesi gereken daha çok masallar var, biliyorum..

Artık..
Herşey için çok geç..
Çok geç..

Ben kendime..
Yine de,
O masallar da yaşamayı yeğliyorum..!!

02.11.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Hayat Yolu.! **

Bir serüvendir,
Hayat yolu...
Bazen günlük güneşlik,
Bazen bulutlu..
Bazen çakıl taşlı,bazen dikenlik.
**
Zamansa...
Belirleyendir,koca ömürü,
Başlangıcıyla,sonuyla..
Bazılarına kısa,bazılarınada o upuzun
Hem inişli,hem şıkışlı yoluyla,
Bazende...
Hani..
Hayat,hep sürpizlidir deriz ya..
Yağmurdan kaçarken,
Çoğunda...
Tutuluruz doluya...!
**
Ama yinede..
Hiç bitmez arayışlar,hayatımızda..
Bazen...
Aradığımızı tam bulduk derken
Sabun gibi,o da kayıp gider elimizden..
**
Bizler..
İyisiyle kötüsüyle,
Acısıyla, neşesiyle
Ne yapsakta,ne etsekte,
Gidemeyiz,
Kaderden bir adım öte...
Ve..
Bozuk bir plak gibi..
Döner döner dururuzda
Hep onu anımsatırız  birbirimize..
**
İşte..
Bu benim,
Naçizane hayat görüşüm.
Özeldir herkese,kendi senaryosu...
Acısıyla,tatlısıyla,sevsekte,sevmesekte,
Oynarız biz bu oyunu...
Bu hayat sahnesinde,
Bir ömür boyu..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Hazan Rüzgarları.! **

Hani o....
Her bağ bozumunda,
Yayılır ağaç diplerinde dalga dalga
Kimi sararmış,kimi bakır renkli yapraklar

Ve bir rüzgar..
Katar da önüne,
Alır götürür ya,bilinmezlere

Talih gibi..

                   Kader gibi....!

İşte onlarda..
O bilinmez yollara,alır götürürler bizleri
Sürüklerler,sevdalarımızı...
Sürüklerler,ümitlerimizi,hayallerimizi

Aslında..
Hatırlandıkca..
Hazin bir burukluktur.
Gidenden geriye kalan..

Oysa...

                        ..Eskisi gibi..!

Bizim..
Ne simsiyah,
Ne altın sarısı saçlarımız,

Ne de...
Bizi kuşlar gibi uçuran,
Dizlerimizde dermanımız..
Kalmış...

Bazen..
Bir heves gelir içimize,
Sorarız,içten içe..
Acaba yine,
Eski günlerdeki gibi olabilirmiyim diye.!

Sonra...
Sonra,öyle bir mahsunluk çöker ki..
Yüreğinin tam da orta yerine...
Hıçkırıklar..
Boğazında düğümlenir,
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Susarsın,ağlayamassin bile.

Ve.
Bir filim başlar,uzun soluklu.
Teker teker dizilir önüne,
İner, mazının tozlu raflarından, o acı hatıralar.
Işık hızıyla gelip geçer,onca anılar.

Hoyrat ellerde,gurbet ellerde,
Kayan yıldızlar gibi...
.........Sönüp giden o koca yıllar....!

                               Mahmut M. Özdemir

+++++++++++++++++++++++++++++++
Degerli Enver Bey Kardesime sonsuz tesekkürler
++++++++++++++++++++++++++++++++

Bir nefes gibiydi geçti seneler
Mazinin okları sinemi deler
Tınazla savrulup uçtu teneler
Harmandan sonra eser güz yelleri........Enver Bilgic

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Degerli Mahmut Bey Kardesime sonsuz tesekkürler
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hani nerde o coşku, o heyecan yüreklerde,
Kim kopardı yıldızları saçlarından hadi söyle,
Nerde sesin, o mütebessim çehren nerde,
Eski günler, yaprak yaprak takvimlerin diplerinde....Mahmut Polat..

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Hercai.!  **

Yüreğin körelmiş yaban ellerde.
Kimse değer vermez,kadir kıymete
Dilinin ucuyla,sevdim diyene
Sevgili gözüyle, bakma hercai...!
***

Hani tövbeliyim,sevmem demiştin
Boş yere hayaller kurma hercai
Yıkılır mahf olur,gönül mabedin.
Başını taşlara,vurma hercai.!
***

Sağımda solumda maskeli yüzler.
Duygular körelmiş,ümitsiz sözler.
Şu masum yüreğe,vurup ta hançer
Kadere sığınıp,kaçma hercai..!

20.09.2017 / Berlin
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Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**  Işıklara Karışıp Yok Olma Diye.! **

Seni...
Göz bebeklerimde
Uyuttum...
Uykusuz gecelerimde.
Ne Kaşlarımı çattım,
Ne gözlerimi kırptım
Sen uyanma, sen ürperme diye..!

Ve ben...
Çaresizliğime ağladım.

Geceler boyu...
Göz yaşlarımı yüreğime akıttım,sessizce
Yeter ki sen ıslanma,sen üşüme diye.!

Hep isyan ettim,ümitsizliğe
İsyan ettim o kötü talihe,
Sevmeye hakkım yok,
Sevme dedim, unut dedim

Yine de..
Söz geçiremedim,
Kanayan yaralı kalbime....

Ve artık...
Güneş hiç doğmasın,
Sabahlar hiç olmasın istedim.

Yeter ki sen,
Yıkma hayallerimi...
Yeter ki sen,
Soldurma ümitlerimi...
Yeter ki sen..
Işıklara karışıp yok olma...
Terk etme göz bebeklerimi..
Ne olur kal öylece..

İstersen hiç,
Ama hiç sevme beni.
Yeter ki sen... sen...
Sensiz bırakma gözlerimi..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  İçime Ateşler Yakarak gitti.!  **

İllet harap etmiş,her bir yerimi
Görmesin kimseler,artık halimi,
Dedikce dışarda, kalan derdimi..
Masamın üstüne yığarak gitti..!
***

Düşürdü beni o,bu çıkmaz yola
Elinden gülleri,koyup vazoya
Ardından kinini, kusup son defa
Yaşlı gözleriyle,kaçarak gitti..!
***

Hekimler biçare,benim derdime
Sancılar vurdukca,ciğerlerime
Acım sığmaz olur gecelerime
İçime ateşler, atarak gitti.
***

Birgün geldiğinde,yatağım boşsa.
Giderken vazoyu,alıver dostum
O vefasız eğer,beni sorarsa
Kuruyan gülleri, ona ver dostum

05.10.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Kapanmaz Yarayım.! **

Düş artık dilimden,yetti çektiğim.
Sensiz sokaklar da ,naçarım şimdi.
Sabırlar çekerek,sevgi ektiğim.
Geçen her anıma,yanarım şimdi.
*
*
*
Gönlümde dinmeyen ,hasret sancısı
Ne etsem ne yapsam,bitmez sızısı
Silinmez alnımdan,kader yazgısı
Kapanmaz yarayım,kanarım şimdi
*
*
*
Gezdiği yollara,hep gizli saklı.
Bir medet umarak,bakarım şimdi.
O yarin gönlünde,oldum yasaklı.
Ayazlarda kaldım,donarım şimdi..

15.01.2018 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Kör Düğüm.! **

Benim....
Şu garip dünyamda..
Eğer ters giden birşey varsa,
Çok ta önemsemezdim..
İnceldiği yerden kopsun derdim.
**
Gururum..
Önceydi herşeyden,
O yüzdendirki,
Hiç işim olmazdı,
El alemin horozuyla, tavuğuyla,
Hiç yormazdım çenemi,
Zenginin parasıyla,puluyla...

**
Ama velakin,
Güzel olan herşey,
Ne yazık ki...
Çarpıldığım,o uğursuz güne kadarmış,
Çırpındıkça..
Daha da çirkefleşen çaresizliği,
Yakından tanıyana kadar...
**
Oysa ben..
O günden sonra,
Ne kör düğümler attım,
Yok olmasın,
Kaybolmasın diye umutlarım..
Ve ben...
Doğan her güneşle,
Hayalimdeki o sabahları,
Uyandığımda,elimi tutacak,o sıcacık eli
Şevkatle yine gözlerime bakacak o gözleri,
Bekledim hiç usanmadan,hiç yılmadan.....
**
Ne yazıkki..
Ne tutan oldu ellerimi..
Ne de...
Benim sevdiğim gibi..
Seven oldu..ruhumu,benliğimi.! ! .
**
Böylemi bitecekti...
Benim hayallerim, benim ümitlerim,
Böylemi...
Sararıp solacaktı,benim o güzel gençliğim..! !
**
En sonunda...
Teker teker kopartıldı,
Attığım o kör düğümler,
Beni benden de etti,o hainler,
O insancıklar,o zalimler...
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Mahmut M. Özdemir
16.08.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Maskeli Gölgeler.! **

Belli ki insanlık...
Terk etmis,bu koca alemi..
Belkide çekip gitmiş,
Başka gezegenlere...!

Gölgeler gezinir olmuş,
Kalan, ayak izlerinde..
Kimi uzun kimi kısa.
Kimi cılız,kimi biraz topluca...!

Ama....
Hemen de kavramışlar,onursuz  yaşamayı
Iyiliğe,sevgiye,haysiyete dair herşey,
Çoktan yitirmiş anlamını.
Kötü ruhlar...
Doldurmuş bütün meydanları,

Ulu orta...
Zombiler kan emiyor,
Maskeli gölgeler dolaşıyor,sokaklarda..!

Artık...
Çok uzaklardan....
Yazılmış,hazır geliyor,bütün senaryolar,
Gölgelerin bile keyfi yerinde...
Zevk-i sefa peşinde baş rol oynayanlar,

Oysa...
Açlık,yokluk,sefalet içinde,
Bir torba kömüre,
Birkaç paket makarnaya tav olanlar
Şimdi..
Inim inim inliyor
O zavallı, garip figuranlar...

Belli ki......
Çok gec kaldık.
Belki de kapandı,aydınlığa giden bütün yollar..!

Yinede,
Rabbimden  tek dileğim;
Açılmasın sinemizde,
Kanı durmayan derin yaralar.

Bak hala...
O alaycı,o mağrur tebessümü saklı,
Bıyıklarının altında..
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Hangi yöne baksan,
Görürsün onları,
Köşe başlarında ki insan kılıklı karaltılar da..!

Ve elbet birgün
At izini it izine karıştıranlar
Akan kanlara,
Çekilen acılara
Sebep olanlar..!

Kan kusacaklar..
Düşecek maskeleri,birer birer,
Hesapları o kadar ağır basacak ki,
Ruhlarıyla o yükü ahirete taşıyamıyacaklar..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Mevsimlerden Bahar Olsun.! **

Mevsimlerden bahar olsun.
Aylardan Nisan,

Hani
Erikler sessizce
Çiçeğe durduğu zaman..

İşte...
O günlerden birinde..
Çisil çisil yağıyorken üzerimize
Kırk ikindi yağmurları..

Bekliyorum..!

Hele..
Bir çıksın ortaya ebem kuşağı..!

Eğerki ben de..
Şu yalan dünya'nın
Feleğini şaşırtıp,
Getirebilirsem altını üstüne.!

İlk işim...
İki dağ arasına
Ebem kuşağından
Güzel bir hamak yapmak..
Başımın altına da
O yumuşacık..
İpek görünümlü bulutlardan,
Kocamaaan bir yastık..!

Sonra..
Uzanıveririm sere serpe
Hem de
Ebem kuşağının tam orta yerine...!

Ooohh be ne rahat..
Gel keyfim gel.
İşte bu..
Yorgunluğun ilacı,özlediğim hayat.!
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25,10,2017 / Berlin
Mahmut M. Özdemir
......................................................
Teşekkürler İbrahim Bey Üstadım
......................................................
O kış günün birinde,dağlara sardı duman
Oh çeksin gecen yıllar, aman dilesin aman
Erikler yaprak taktı,çiçeğe durdu zaman
Hadi gel buluşalım, mevsimler bahar olsun olsun

İBRAHİM KURT
................................................................................

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Mızrabım Bir Başka Sazım Bir Başka..!  **

Dertleri içimden kovdum ben artık.
Bakışım bir başka,halim bir başka.
Gül dalında bülbül,oldum ben artık.
Mızrabım bir başka,sazım bir başka.
*
*
*
Nice hatalardan,aldım ben dersi.
Okumam bir başka,yazım bir başka
Renkleri özünden,tanırım şimdi.
Baharım bir başka,yazım bir başka.!
*
*
*
Keşfettim sırrını,ben bu düzenin.
Mızrağım bir başka,yayım bir başka.
Dildeymiş maharet,derdi çözmenin.
Gülüşüm bir başka,acım bir başka..!
*
*
*
İçimden geçeni çarpsam da binle.
Anladım silinmez,nefretle kinle.
Ruhum huzur buldu,inan sevgiyle.
Bakışım bir başka,tadım bir başka .!

Mahmut Mücahit Özdemir
**01.12.2017 ** Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Ne Olurdu Sanki.!!  **

Ah,ne olurdu sanki
Biran hissedipte,bitip tükendiğimi,
Çıka gelsen..

O son demlerimde,kanı çekilen,
Buz tutmuş ellerimden,
İlk ve son kez tutuversen.

Yada..
Bir damla yağmur olsan
Düşsen yanaklarıma.
Süzülsen usul usul,
Çatlayan,kuruyan dudaklarıma.

İnan..
O bile yeter de,
Kapanır gözlerim ağır ağır,
Huzur içinde..

Ve ben kaybolurum,
Güneşin batışı gibi,gözlerinin derinliğinde

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Özgürlük.! **

Eğerki zafer..
Özgürlük için gerekliyse,
Savaş amansızca sürüp gider..

Bazen göğüs göğüse,
Bazen se..
Durgun bir nehir gibi sessizce..!

Ve birgün..
Zaferi müjdeleyen süngülere

Ayakları yaralı,
Kanatları..
Kan kınalı beyaz güvercinler tüner..!

Bir zamanlar
Lal olmuş o diller..
Artık hep bir ağızdan
Özgürlük şarkıları söyler.!

Söyler..
Dağlar,taşlar,ovalar
Özgürce efil efil esen rüzgarlar

Ve...
Ayrılmaz mezarı başından..
Şehit oğullarına ağıtlar yakan,
Göz yaşları hiç dinmeyen garip analar.
Gözlerinin içi gülse de,yürekleri hep kan ağlar
Hani derler ya;ateş,her zaman düştüğü yeri yakar...!

İşte..
O yüzdendir ki Özgürlük;
Bir şafak vakti..
O kan kızılı gelincik tarlalarına düşen,
Çiğ damlaları kadar saf,

Ana sütü emen,
Yeni doğmuş çocuk kadar masum..
İlahi adalete olan inancın kadar kutsaldır..!

04.11.2017 / Berlin

........................................................................
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Teşekkürler Hasan Çekmecelioğlu Üstadım
........................................................................

**  Özgürlük..!  **

Esen yele kapılmak,
Çalan müzikle salınmak,
Ya da kabaran denizin,
O azgın dalgalarıyla,
Boğuşmaktır özgürlük.

Ne kaçan, nede kovalayan,
Kaygısı olmadan,
Uçsuz-bucaksız maviliklere,
Turnalar misali,
Kanat çırpmaktır özgürlük.

Meydanlarda nutuk atmak,
Nazım’dan mısralar mırıldanmak,
Belki de yaşanan haksızlıkları,
Avazının çıktığı kadar,
Haykırmaktır özgürlük.

Ozanların bağlamasındaki ses,
Pamuk tarlasında,
Irgatın dilindeki Türkü,
Belki de ovadaki çobanın,
Kavalındaki nefestir Özgürlük.

İnsanlık onuru için savaş,
Kardeşçe yaşam için barış,
Belki de ölümüne sevda.
Esaret içinde yaşamaktansa,
Yiğitçe toprağa düşmektir özgürlük.

Hasan Çekmecelioğlu

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Sadece İki Kelime.! **

Ah bir dökülüverse..
Islak dudaklarının arasından,
"Ha söyledi,ha söyleyecek" diye,
Fal baktırıp,rüyalarına yattığım,o sihirli sözler..!

İşte o zaman,can suyunu almış fidan gibi
Hayata yeniden dört elle tutunurum..

İşte o zaman ben..
Bu dünyanın gelmişine geçmişine rahmet okurum..

Heleki ..
Terk etmek için bedenimi
Can atan şu ruhumu,

İnan ki..
Ayaklarından zincirlere vururum.!

Yeter ki..
Gözlerimin derinliğinde sen,
Sen..
Gizlen bir köşeye..
Oradan seslen yüreğime.!!

Duymak istediğim şiirlerde değil,
Senin iki dudağının arasında..!

N'nolur..
Geç olmadan,daha fazla
Yalandan da olsa,
Söyle..söyle..

Sadece iki kelime..
Birkez olsun "Seni seviyorum" de..!

İşte her an..
Kapanmaya meyilli olan,
Şu gözlerim,
Yarı açık kalmaz,kalmaz o zaman...!

27.10.2017  / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Sen Bir Ömürdün..! **

Sana...
Dur gitme kal desem,
İnat eder
Ardına bile bakmaz giderdin.

Sonra da
Dargınlığımızı unutur
Ağlanacak halimize
Kahkahalarla güler,geri dönerdin..!

Bazen
Ben bu be.. diyemeden..
Sen..
Onun siyah olduğunu ispat bile ederdin.
Anlatmaya çalışsam,hiç dinlemezdin.
Sense...
Mikrofonu bir aldınmı eline..
Evvel Allah...
Kimseye söz hakkı vermezdin..
Valla sen hem neşeli,hem de çok gevezeydin..

Yaşına maşına bakmaz,hoplayıp zıplardın,
Her gittiğin yerde,illaki muziplik yapardın.!
Yolunda giden herşeyi bozar
Çuval çuval inciri berbat ederdin..!
Otobüsten sıkıldım der
O küçücük dolmuşa ite kaka binerdin.
İki adım gitmeden,
"İnecek vaaaar" diye feryad ederdin
Valla sen çok...ama çok acayipdin.

"Ben sütü sevmem, hiç içmem" deyip
Kazan dibi,şutlacı löpür löpür götürürdün..
Tatlıyı,künefeyi bol bol yer,
Sonrada böğür böğür böğürürdün.

Hem sen...
İşine gelmeyen şeye,hem sağır hemde kördün.
Geleni ise; hem duyar,hemde görürdün.

Valla...
İnanki sen, bi hayat,bi ömürdün.

Yinede,seni herkes çok sever
Girdiğin her topluma neşe saçardın
Sen..
Sen benim hiç solmayan,
Yeri geldiğinde...
Çaktırmadan dikeninini batıran
Yeri geldiğinde de, aza kanaat edip,suzuz açan.
Sen benim eşi bulunmayan kaktüs çiçeğimdin..! .

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben hep buyum işte, ben böyleyim der,
Ve hep bildiğin gibi yaşardın..

Valla sen benim,
Sen benim herşeyimdin...
Kızsamda,kızdırsamda,sen benim bi tanemdin..! !

_____________Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Sen Hasret Nedir Bilemessin ki.! **

Ey benim,
Tatlı belam...!
Sen hiç düşündünmü,
Şu dünyada,
En çok ne ürkütür beni,

Sahi..
Sen nereden bileceksin ki,
Hasreti,özlemi,
Sen hiç ayrılık çekmedin ki.

Ben...
Her an yanında,
Aldığın nefes kadar,
Yakındım sana.

Sense..
0kyanuslar kadar uzak..!

Dur..
Ben söyleyeyim.

Gitmek...
Gitmek ürkütür beni.
Dayanamam,ben sensiz gitmelere,
En korkutuğum şeyse,
O son demlerimde,
İçinden şakadır deyip
Ben gelemiyorum demen.
Ya o an,
Ben gerçekten,
Son nefesimdeysem..!

Kim bakacak gözlerimin içine?
Senin baktığın gibi..!
Kim ısıtacak,buz tutan ellerimi:?
Senin ısıttığın gibi..!

Neden korkuyorum ölmekten,
Anladınmı şimdi..?
Sana veda edememekten..
Giderken...
Sana son birkez sarılıp,
Senin kokunu içime çekememekten..! .

Ama şimdi...
Eğer sen istersen,
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Usulca, kapatırım gözlerimi.
Yeterki sen yine,yüreğinle öp beni..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Şu Benim Deli Gönlüm.! **

Evden inip te sokağa,
Henüz on adım bile gitmemişken.

Nedenini bilmem ama..
Yine sen düştün yüreğime..

Ve..
Benim şu deli gönlüm
Peşin sıra,
Dalıp gitti hayallere,

Biliyormusun..?
O ara,az daha evi yakıyormuşum..!

Niye olacak..
Tavayı ateşte unutmuşum..!

03.11.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Tükendim.! **

Yoruldum artık ben,
İnan yoruldum..
Ardın sıra..
Gece gündüz koşuşturmaktan..
Ben yaklaşıp el uzattıkca,
Ürkek bir ceylan gibi,
Seke seke uzaklaşmandan.
Yoruldum artık seni kovalamaktan..!

Ben tükendim..
Ben bittim..!!

Ama..
Sen de artık şunu bilki;
Ben o tanıdığın eski ben değilim..

Bak işte..
Gecelerim bile,ateşler içinde..
Sensizliğe mahkum olmuş yüreğimi,
Hiç acımadan,
Anarşistce..
Cayır cayır yakıyorum şimdi..!

12.11.2017  / Berlin
Mahmut M. Özdemir

.......................................................
Teşekkürler Naime Öğretmenim
.......................................................
Her bitiş yeniden başlamaksa
Pes ettim artık…
Gücüm yok aynı yolları
Aynı hevesle yürümeye
Delik deşik yüreğimin ekseni
Ne yapsam iyileşmiyor bir türlü
Çıkartmaya çalıştığım çivilerin yerleri
Yeter! ... Tükendim…
Perde kapandı
Oyun bitti...
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Naime ÖZEREN

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Vefasızlığın Pi Sayısı  **

Ey sevgili..
Sen hiç merak etmedinmi?

Tutarsız sözlerinin,
Riyakarlığının,
Yani işin kısası;vefasızlığının,
Nedir yüreğimdeki
Toplam hasarı..!

Ben derimki;

Eğer..
Varsa elinde bu aşkın pi sayısı,
Üç aşağı,beş yukarı
Kolay olur hesaplanması..!!

Ve sen..
Dersen ki eğer;

"Sana söz..
Yakmayacağım
Artık kimsenin canını..
Bırakacağım ben bu alışkanlığı..!"

Hesaba hiç gerek yok...
Ben çoktan kubullendim,
Severek ,istiyerek dostca ayrılığı..!

10.07.1975 /Samandıra / İst.

Mahmut Mücahit Özdemir
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**  Zaman .! **

Az insan da bulunur..
Güçlü irade,ve o yaşam hevesi.
Onun karşısında..
Zaman savaşcı da olsa,
Afallar,bazen düşer süngüsü.!

Sonrası..
Ha birgün fazla,ha birgün eksik,
Bu çark, dünya var olalı,
Hep böyle döndü.
Böyledir onun kısır döngüsü..!

Zaman..
Bazen dert çektikce uzar,
İstesen de kopmaz ,ha dediğin an.

Bazen de...

Geç gelen,
Mutluluğu tam yakalamışken
Yalvarıp da desen;
Beni rahat bırak,
N'olur sen şöyle biraz dolan..

Eğerki ..
Gelmişse sana,yolculuk sırası
Dil döksen,yakarsan..
Dolanmaz ki lanet olası..!

Oysa..
Ne yalvaran haklı,ne de çok kızan..!

07.07.2017 / Berlin
Mahmut M. Özdemir

................................................................
Teşekkürler Bülent Baysal Kardeşim
................................................................
Zamandır insanı üfeleyen, yoğuran
bazen un ufak edip rüzgara savuran...

Rüzgarın her sert vuruşunda kayadan
bir parça koparıp götürendir zaman...

Kimi kayalar hep dik durur ödün vermez,
iradesinden, karekterinden...
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İşte o da o yüreğin asaletinden...
''Ne yalvaran haklı,ne de çok kızan''...../ Bülent Baysal

.......................................................................
Teşekkürler Bülent Arkan Kardeşim
.......................................................................
ZAMAN ve MEKAN

Zaman dediğin ne ki bir ömürlük bilmece
Sonsuzluğa akışkan geçmişini silmece
Bulut geçişi gibi sürüklenecek zaman
Kızgın kuma düşecek ağlamaklı gülmece

Ömür denilen kavram birkaç nefeslik bir an
İsrafille Azrail içredir akan zaman
Azrail kucağında sonlanır ömrü sefan
Ruhların hedefinde dört nala yeni mekan

Dünyada bırakılan bedenler çürüyecek
Kokuşan bedenlerde böcekler dürüyecek
Aç gözlü yaratıklar yemeğini yiyecek
Yaratık dışkısında nebatlar büyüyecek

Ruhun işi daha zor sınavda terleyecek
Doktora tezi için mahşerde bekleyecek
Kimisinin cevabı tam takır kuru bakır
Kimisi şakır şakır, kimisi tekleyecek

Kısacık zaman için yakma ebediyeti
Dünyalık boşa kürek nedir ki mahiyeti
Boş işlerle uğraşma hoş olsun nihayeti
Vakti dolu geçenin servettir hidayeti...

Temmuz 2017 Bülent ARKAN

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Ağaç Ettin Beni.! **

İrsimiydi..
Bilmem ama,
Kanımın kaynama derecesi,
Çok düşüktü benim..!

O yıllar..
Bir tatlı gülümsüyeni,
İki de güzel laf söyleyeni,
Dost sanırdım..!
Kanım fokur fokur kaynar,
Söyleyene zamk gibi yapışırdım..!

Yani..
Her seferinde,
Sazan olur,
Sahte yemli bir kancaya takılırdım..!

Yine de,
"Olsun be" der,o yaramaz serçeler gibi,
Bir başka ormanda,
Bir başka dala konardım..!

İşte..
Kendimi genç saydığım o günlerde,
Herşey şipşak olsun isterdim
Nedense..
Acelelerim vardı benim..
Hayatı biran önce,
Hep dolu dolu yaşamak istedim..!

Ama..
Ben öyle istedikce,
Garson bile..
Yemeğimi getirmezdi vaktinde,
Nede ocaktaki su kaynardı biran önce,
Saniyeler saat olur,
Saatler ise, yıl olurdu gönlümde..!

Oysa..
Ben,hiç sevmezdim beklemeyi,
Ne de bekletmeyi.
Bana her geç gelense,bahane ederdi trafiği.
Yada arabasında ki patlamayan lastiği..!
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Şimdi mi..?

Şimdi artık iş bitti ya,
Herkeste bir tafra,
İlk sözleri
"Ağaç ettin beni,
Allah aşkına,nerdesin ya..!"

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Ah ulan Munise.! **

Henüz daha...
Gençliğe adım attığımız o ilk yıllardı
Onüç ondört yaşlarında...!
*
Güzel havalarda,
Her akşam bizim bahcede toplanır,
Çeşit çeşit oyunlar oynardık.
*
Eğer ki..
Komşu kızı Munise gelmişse
Hele bir de,
Çan eteğini giymişse,
Taş dizmece oynardık.
O zamanlar modaydı çan etek..!
*
*
Her güzelin harcı da değildi doğrusu ;
Cesaret isterdi,
Rüzgarlı havalarda onu giymek..!
*
*
*
Oyun başlar başlamaz
Tabi ben..
Yanardım hemen.
O an bana bir bakış atardı,
'Seni hınzır' der gibi..!
*
Ama nedense,
Yıne de her seferinde,
Sadece o giyerdi çan etek.
O yüzden de..
İlk ben vurulurdum bilerek..!
*
Kuytu bir yer seçer
Otururdum sessizce..
*
Ve..
Sabırla,
Taşların başına..
Gelişini beklerdim dört gözle
*
Onunla..
Her göz göze geldiğimizde.
Yüreğim başlardı..
Hop oturup,hop kalkmaya,
Duramazdı yerinde
*
Hele o..
Bana doğru dönüpte
Göz ucuyla süzerekten
Başladımı taş dizmeye.!
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*
Aman Allahım..!
*
O nasıl bir görüntüydü,
Nasıl bir duyguydu o..
Nasıl da kızarır bozarırdım.
Lodosa yakalanmış kayık gibi sarsılır
Elim ayağım birbirine karışır
Nasıl da afallardım..!
*
Yutkunamaz,kururdu dilim.
Kim bilir her seferinde,
Kaç kez kopardı filim..!
*
*
Ahhh ulan Munise
Ne fettan kızdın sen öyle
*
Biliyormusun..?
En çok ta senin için
Hasret kaldım gençliğime..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Ahde Vefa.! **

Kısacası..
"Boşver,unut gitsin"
Demeye getiriyorsun ya..!
Peki ,gah gülüp gah ağladığımız,
Acısıyla tatlısıyla,
Onunla geçirdiğim,
Dolu dolu onca yıl,onca hatıra
Nasıl atılır ki,
Bir çırpıda sokağa.?

Allah aşkına..
Bu mu senin yüreğinde ki AHDE VEFA ..?

Hani insan her andığında
Gözleri nemlenirde,
Burnunun direği acı acı sızlar ya.
Olaki ben buna "alışkanlık" desem de..
Sen, sakın inanma..

Bu..
Benim içimde gizlediğim,
Aşk bu aşk..
Hemde en karasından bir sevda.!

İnan..
Bu muhabbet
Artık acı veriyor bana
En iyisimi,,
Bir son verelim bu konuşmalara.!

Ve en hayırlısı..
Sen yoluna,ben yoluma..!

11.09. 2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Ateşlere Attın,yaktın İçimi **

Yükledin ruhuma, onca kederi
Ateşlere attın,yaktın içimi.
Bumuydu sevgimin,sende değeri
Beni benden ettin,yaktın insafsız
***

Hasretin kor oldu,yandı yüreğim.
Söyle suçum neydi,söyle bileyim
Kapında diz çöküp,affet diyeyim
Dedim de kapıyı,çarptın insafsız
***

Neler geldi geçti,şu son demimden
Kimse silemedi,seni gönlümden,
Sensizlik bin beter,inan ölümden
Dedim de gülerek ,baktın insafsız

05.07.2017 Berlin

.

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Bekle Beni.! **

Yağmurlu..
Fırtınalı bir gurbet gecesinde,
Ben yine o ıssız köşemde
Gözlerim dalıp gitmiş çok uzaklara..
Yüreğimse..
Işıksız bir fener gibi
Asılmış yağmur damlalarına ..!

Ve ben..
Karanlıklar için de yapayalnızım..!

// Oradayım
gözlerinin elasında
sana harelenen bir gecenin koynunda
içimin zamanlarından bir zamanı avutuyorum.//

Sırıl sıklam olmuş bu gece de...
Sinerken karanlığın kuytularına
Kimsesiz sokakalar..
Hasretinle tir tir titreyen şu tenime,
Dokunsun diyorum,dokunsun sen niyetine,
Rüzgarlara  el açmış,o sepken yağmurlar..!

Ve ...
Bu yağmurlu gecede

Bekle beni..
Bekle beni meçhul sevgili..
Teker teker arşınlayıp,
Tüm denizlerin kıyı şeridini..

Sana geliyorum..

Aşarak..
Aşamam dediğim tüm engelleri..

Sana  geliyorum..
Güz gülllerim yine solmadan,
Daha fazla her şey için,çok geç olmadan..!

08.11.2017  /  Berlin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Ben De Bir Mülteciyim.! **

Ben..
Bazen,
Öyle bedbaht,
Öyle üzgünümki,
Hele dinlerken haberleri,
Korka korka..
Okurken günlük  gazeteleri...!
*
Birgün olmassa,
Ertesi gün mutlaka
Bende...
Egenin,yada Akdenizin,
O azgın sularında bulurum kendimi.

Denizin o,baş dönderen koyu mavisinde,
Talihsizce çırpınan...
Hayallerindeki umut için..
Karanlıklar içinde bir meçhule kulaç atan,

Benim ben..
O azgın,o geçit vermez dalgalarla boğuşan,

İşte..
o an o sularda boğulan,yüzbinlerden  biriyim.
Onlar gibi,ben de buralarda mülteciyim..! !

..

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Bir Yol Uzanıyor Şimdi Önümde. **

Talan olmuş yüreğimde,
Kurudu artık benim ..
Sevgi bağlarım.

Kimbilir..!

Belki de..
Bu son bağ bozumuydu yaşadığım..

Ve..

Hiç geçmediğim
Bir yol uzanıyor şimdi önümde
Acısını,hüznünü hiç tatmadığım..!

Biliyorum ..
Yokluklara alışmak zor olacak,
Belki de..
Beni ateşler de kavuracak.
Yüreğimde eriyip giden duygularım ..!

Artık bana...

Kötü bir tarak..
Bir kırık ayna
Yeter de artar bile..

Bir daha..
Hiç olmayacak evimde
Ne bir losyon,ne de traş takımlarım..!

Hiç olmayacak  artık..
Her köşeyi süsleyen boy aynalarım..!

09.10.2017 Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Bitmeyen Besteyi Söyler gibisin.! **

Hayali resmini astım odamda
Bana kırgın bakan eller gibisin
İsmini zikretsem dualarımda
Zemheride esen yeller gibisin.
***

Baharını görmek hayal olsa da
Tomurcuklar açmış dallar gibisin
Bana hayat veren gönül bağımda
Canıma can katan pınar gibisin.
***

Bazen o bakışın çatık kaşınla
Güneşi kararmış gökler gibisin
Sonra da durulup o mis kokunla
Sana derlediğim güller gibisin
***

Yağan yağmurların damlalarında
Bitmeyen besteyi söyler gibisin
Yılların yorgunu dertli kemanda
Beni hüzne boğan teller gibisin...

03 / 07 / 2017 / Berlin

....................................................
Teşekkürler Güner Hanım
.....................................................

Ömrümün baharı gönlümün nazı
Efil efil esen rüzgar gibisin...
Sever görünsen de üzersin bazı
Çağıl çağıl akan seller gibisin......Güner Hacısalihoğlu

.........................................................
Teşekkürler ZEYBEK HOCAM
.........................................................
Serin bir tebessüm beklerken içim,
Ruhumu okşayan diller gibisin
Düşünce ram olup yoluna göçüm
Önünde durulmaz seller gibisin... Mustafa Bay"ZEYBEK
 HOCA"
......................................................
Teşekkürler İbrahim Hocam
......................................................
Divaneyim aklım kalmadı serde
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Aramızda sanki kalın bir perde
Ben bir başka yerde, sen başka yerde
Sen Benim Gözümde Eller Gibisin....İbrahim Değerli..

.............................................................
Teşekkürler Ömer Osman Bey Üstadım.
.............................................................
Yaşama sevincim, ekmeğim aşım
Baharlarım olur, yokluğunda kışım
Yaralı yüreğim, ağrılı başım
Çıkmaz sokağımda, yollar gibisin....Ömer O.Avcı

...............................................................
Teşekkürler Mine Hanım..
...............................................................
................................
...........................................
"Ellerimle biçip, ruhuma giydirdiğim
yüzyıllık yalnızlık kokusu
gözlerimin buğusuna hazan değdiğinde
mahşerde ses olacağım
hiç bitmeyen şarkımsın sen..." ...Mine Kul

..................................................................
Teşekkürler Bülent Arkan Bey Üstadım
...................................................................
Dikeninle yaraladın sen beni
Bülbülü özleyen güller gibisin
İşlemiştim petek petek ben seni
Arısı kaybolmuş ballar gibisin...............Bülent ARKAN

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Böylemi Olacaktı.! **

Kırıldı yadellerde,kanadım kolum.
Kalmadı yarınımdan,bir tek umudum.
Böylemi olacaktı,gurbette sonum.
Silme göz yaşlarımı,ne olur silme.
***

Dil yarası kavurmuş,yanmış yüreğim.
Gülüşüne kanıpta,kardeş dediğim
Mezarımı kazmışsa,nerden bileyim
Silme göz yaşlarımı,ne olur silme.
***

Söylesene be dostum,olurmu böyle.?
Sende bakma yüzüme,anlamsız gözle.
Yakma sende  içimi,bir acı sözle.
Silme göz yaşlarımı,ne olur silme.
***

O zalimin hançeri, durur bağrımda,
Yıkılan hayallerim,gençlik çağımda.
Sıra sıra dağ olmuş,garip ruhumda.
Silme göz yaşlarımı,ne olur silme.

_______________________Mahmut M.Özdemir

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Güzel dörtlükleriyle şiirime eşlik eden arkadaşlarıma cok teşekkür ederim
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bir Sevdamız vardı, dağlardan yüce
Hangi gönül dayanır ki bu güce
Yasını tutarken, kırk gün kırk gece
Silme göz yaşlarımı,ne olur silme........İbrahim Değerli
***
Dostluğuna inandırdın gülüşünle hayat'a bağladın,
Yüreğim kanatlandı gönül bahçeme bahar çiçekleri açtırdın,
Hiç beklemediğim bir anda yüreğime hançer sapladın,
Acı sürprizinle bana matem yaşattın,
Silme göz yaşlarımı,ne olur silme............Canan Ereren
****
Bir çok nevres civanlar gülistanında
Sana kul olmuş bekliyor asitanında
Hiç merhametin yok,mu, vasf,ı şanında.
Silme göz yaşımı, ne olur silme..............Mahmut Ünsal
***
Hep kerdeşce bakarım gözleri döner
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Söylediği kem sözler kalbime iner
Mutlu gülse şu yüzüm tekrarın dener
Silme göz yaşlarımı ne olur silme....Ali Şahin (Elbistanılı)

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

** Çok Harfli Haramiler.!**

Hep kurcalar,
Zihnimi...
Takılır gözlerime,
Kanca gibi...
Hani vardırya,
İki kelam arasında,
O ahlar,o  vahlar,
Yalancıktan pişmanlıklar.
Bazende...
Zoraki atılan kahkahalar..!

Hele o..
İte kaka,
Ikına sıkıla,
İki dudağın arasından,
Zorunlu çıkan,
Kokuşmuş iltifatlar..

Ardından...
Üzerleri açık,
Çatısız,kiremitsiz.
Mantıksız yalanlar..!

Ve o,
Bukalemun suratlı,
Madikçiler,
Salaga yatanlar...

Ne etsekte..
Akortu tutmaz gayri,
Bu yalan Dünyanın..!

O bile çaresiz..
Çizmişler karizmasını
Zavalli şeytanın..!

Onlarda...
Kırmış kirişi,
Üç harfliler,periler,
Artık..
Sarmış her yeri,
Pirana gibi,
O çok harfli haramiler.!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Espri .! **

Şuraya bak..!

İyi ki erken
Kalkmışım diye sevinirken,

Face'de okuduğum bir espri..
Sabah sabah,
Gülerken ağlatan gerçekleri,
Bir bir önüme serip serpiştiriverdi..!

Dahası..
Bedenimdeki cümle sinir telleri,
Bir anda geriliverdi..!

Bu gün pazar,
Düşünüyorum da,
Tellerime akort için anahtar,

Ya bulamassam..!

Durduk yerde bari..
Bazıları gibi

Laf olsun ,
Torba dolsun diye

Ağzımdan,
Akortsuz sesler çıkartmasam ..!

24.12.2017../  Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Ey Benim Yiğit Mehmed'im.! **

Ey şehidim,
Ey gazim,ey benim kınalı kuzum
Ey yiğitlerin yiğidi Mehmed'im..

Senki..
Kanınla,canınla
Yurt yaptınya bana,
Bu güzel vatanı,
Al kanınla suladığın ya, bu kutsal toprağı..!

Ben senim..
Sen se benim gururum,
Sen se benim onurum,
Sen se benim benim namusumsun..!

Eğer ki,başım dikse.
Eğer ki, soy ağacım dallanıp yeşerdiyse,
Ay yıldızlı bayrağımın gölgesi..
Özgürlüğümün simgesi,ruhumun serinliğiyse
Al kanınla suladığın bu topraklar
Tarihler boyu, boy boy başak verdiyse
Ve biz o topraklarda yaşıyorsak huzur içinde
Sana borçluyuz,

Sana binlerce kere,
Minnetimi,şükranlarımı sunuyorum..

Şehidim,gazim,
Benim yiğit Mehmed'im,
Sana kurban olsun cümle bedenim.
Ruhuna ışık olsun,sevinçten ağlayan yaşlı gözlerim..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Eylül Manzaraları.! **

Öyle hüzün yüklü bir tablo ki,..!
Hangi yöne çevirsem başımı,
Bir gariplik sarar içimi..

Esen rüzgarlar da bile bir ürkeklik
Hele havada ki,o gizemli
O korkutan sessizlik..!

Yerler de desen..

O cansız,
O soluk yüzlü yaprakların
Kaderden kaçmak istercesine
Ordan oraya sıçrayışları.!

Ve..

Bu hüzünlü göç vaktinde
Çalı diplerinde,sokak kedilerine
Yem olmayı bekleyen,
Kırık kanatlı..
Çaresiz yavru göçmen kuşları..!

Sokaklarsa,  ıssız mı ıssız..
Belli ki çocuklar erkenden evlerine kapanmış..!..

Ağaç dallarında ise, birkaç serçe..
Dut yemiş bülbül gibiler,cansız mı cansız..!

Dert üstüne..
Katmerlenmiş dertlerin katıldığı,
Aşkların,sevdaların,hüzünlü ayrılıkların,
Beyaz kağıtların ak gerdanına,
Kanlı göz yaşlarıyla yazıldığı,

İşte öyle bir ay ..!

Nedenini,
Gizemini bilmesek te,
Hep böyledir..
Bu Eylül manzaraları..!
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30/ 09 / 2017 BELİN

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Harıl Harıl Koşuşturmak Niye.!! **

Tamı tamına..
Altı onluktan dörtte fazla
Geceyi ve gündüzü,
Teker teker gömdüm,
Zamanın,
O fosil yığınları arasına..!

Anlamadığım..
Onca boşa geçen yıl yetmedi de,
Dört elle sarılıp kalan üçbeş güne

Allah aşkına..
Bu saatten sonra,
Harıl harıl koşuşturmak niye..?

Valla,
Anlamadım.!!!

Ben..
Eleğini duvara asmış bir yaşlımıyım.?

Yoksa..
Taştan bile su çıkaracak
 İhtiyar delikanlımıyım..!!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Hiç Farketmez..!  **

Oysa..
Rutin bir kan kontroluydu benimkisi,
Elime tutuşturdukları liste,
Maden yönünden öyle zengindi ki..!

Ne ararsan vardı..
Bedenimin nehirlerinde,
O, ip ince ip gibi uzanan derelerinde.

Tabi başta şeker..
Aman Allah'ım
Bu ne hal..!
İstesem stok bile yaparım,
Hem de,çuval çuval..!
Demir'i,kalyum'u,potasyum'u
Çinko'su,magnezyum'u
Bir ara..
Merak edip,kaldırdım başımı,
Ya burası Labaratuar'mı,
Yoksa MadenTeknik Arama'mı..?

Şükür ki Allah'ıma..
Gerekli sondajları yapmışlar ama,
Gravitesi yüksek petrol bulamamışlar..!

Yoksa..
O şer güçleri varya,
O lanet olası şer güçleri..!
Hiç vakit kaybetmezler,
Başlarlardı her yanımı kazmaya..!

Pek tabiki..
Aynen şimdi olduğu gibi,
Havalarını alırlardı..!
Çünkü, vurdukları her sondajda
Çelik gibi İman,oluk oluk inanç fışkırırdı..!

Bizde..
Bu iman,bu vatan sevgisi
Sarmışken ruhumuzu,sarmışken bedenimizi

Gelsin hiç fark etmez..
Dünyanın bütün virüsleri,
Gelsin Dünyanın tekmil şer güçleri

Her zaman ki gibi..
Hüsran olacak yine sonları,
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Kesemiyecekler,ne kolumuzu,ne bacağımızı.
Sayelerinde daha da gürleştireceğiz sakalımızı..!!

Ve..
O büyük zafer sonrası
Daha iyi tanıyacağız düşmanımızı,
Canı gönülden kucaklayacağız hasretle,
Canlarımızı,kardeşlerimizi,gerçek dostlarımızı..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Hoşca Kal.! **

Biliyormusun sevgili..
Seni ilk gördüğümde.
Öyle bir telaş sarmıştı ki içimi.

Ve ben..
Hiç tatmadığım bir duyguyla,
Yüreğime ilmek ilmek nakşetmiştim ,
Gülüşlerinin gizlerini
Mimiklerini,hatta hatta gamzelerinin derinliğini..!

Seni..
O yüceliğinle,
Yüreğimin en güzel yerinde,
Gönül köşkümde ağırlarken bile,

Meğer sen bana..
Ne çok uzaklardaymışsın..!

Ve
Umutlarımı hepten yitirdiğim,
O geceden sensiz doğan ilk güne,
Göz açtığımda;

Bir zamanlar..
Sevgi rüzgarlarının güç verdiği
Yelkenlerim..
Tıpkı yüreğim gibi sönmüş..
Dümenimse, can evinden kırılmıştı.!

Ve ben..
Kuruyan göz pınarlarımın
Sığ sularında karaya vurmuştum..!

Meğer ben seni,
Çaresizliğime her ağladığımda ..
Göz bebeklerimin buğusunda görüp,
Hayallerime,onmayan umutlarıma yormuşum..!

Belki de sen..
Gerçeklerden kaçarken,

Ben ise..
O toz pembe,
O renkli hayallerimden,korkmuşum!

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşte o yüzden..
Şimdi ben..
Dört nala sonsuzluğa koşan
Bir yılkı atının yelelerine sıkı sıkıya sarılıp
Bu diyarları terk ediyorum..!

Ben ..
Bu uykulu,bu hayali alemin
Kollarına seni,sere serpe bırakıyorum..!

Hiç unutma emi..
Yüreğime kazındığını,
Sonsuzluğa dek hiç unutulmuyacağını..!

Sen..
Hoşca kal..!!
Hayallerimin,rüyalarımın kadını..!

26.11.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** İçimden Gelen Ses.! **

İçimden gelen ses..!

Der ki;

Sevda uğruna acı çekenler,
Riyasız şefaatleri,
Yürekten yakarışlarıyla,
Allah katında,
Her daim,
Kabul ve hürmet görürler..!

Yüce Rabbim,
Yer yüzünde
Güzel olan herşeye
Mutlak onları kılmıştır vesile

O yüzdendir ki;
Merhamete,iyiliğe,sevgiye.!
Can suyunu onlar verirler..!

Onlarla..
Yeşerir,gönüllerdeki
Sevgi bahçeleri

Onlarla..
Kuruyan canlara akıtır
Yudum yudum,damla damla,
Cennet'te ki kevseri..!

02.01.2018 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** İlmek ilmek Hüsran Dokuyorum.! **

Yüreğimize..
Çisil çisil yağan,
Sağnak bir yağmurmuş meğerse..

O aşk dedikleri.!

Ben..
Akıl sır erdiremeyipte hikmetine,
Dört gözle,
Daha yüklü bulutlar beklerken,

Seninse..
Şemsiyen çoktan açılmıştı bile..!

Ama..
Boşuna hiç yorulma,
Gördüğümüz sadece serapmış.

Meğerse..

O yağmurlar,
Sevgisizlikten çölleşmiş yüreklere,
Hiç yağmazmış..!

Ve..
Ben şimdi yine,

Döndüm her zamanki yerime.
İlmek ilmek hüsran dokuyorum,
Karanlık gurbet gecelerinin gergefine..!

25.01.2018 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** İnan Çok Çirkinsin.! **

Ah Dünya..
İnan çok çirkinsin,
Hemde çooook çirkin.
Kimi iki yakasını
Bir araya getirebilmek için
Çalışır çırpınır,
Alnından helal nice terler akıtır..!

Kimi ..
İhtişamlı bürolarda
Boy gösterir
O muhteşem deri koltuklarda

Ve..
Oturduğu yerden,iki tatlı sözle
Yığar paracıkları kasaya,
Hemde deste deste..

Kimi doğuştan şanslıdır
Balığını kıçıyla tutar,
Kimi saatlerce kancayla,yemle uğraşır
Yine de sudan  postal çıkarır..!

Kimi acısını içine bastırır
Kimini de para çabuk şaşırtır
Egzamasını bile başkasına kaşıtır,

Kiminin bir selamıyla,
Her kapı ardına kadar açılır.
Kimiyse ne kadar "ben burdayım" dese de,
Ne yazık ki ona hep"yok" gözüyle bakılır.

Kiminin dili
Sanki de yeşil tüy bahçesi
Derdini anlatmaya hiç yetmez,
Ne kelime hazinesi ne de lehçesi.

Mahmut Mücahit Özdemir
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** İnanma Sakın.! **

Kalp gözümle..
Yine dalıp gitmişim,
Karşımda duran o güzel hayaline..!

Şaşkınlığımdan olsa gerek,
"Al şu gözbebeklerimi,
Lens niyetine,
Yapıştırıver o güzel gözlerine."
Demek geçti içimden..!

Oysa...
Sadece şaşkınlıktan,
Çaresizlikten di o düşündüklerim..!

Zaten..
Seni tanıdığım
İlk günden beri..
Kirpiklerinin ucunda değilmiydi..
Kapı kulu nöbetçisi,
O kan çanağı gözlerim..!

Bilmezmisin..?
Senden başkasını göremiyor işte ,
Onun için bu çaresizliğim,
Bu şaşkın halim..!
Onun için iki de bir tökezleyişim..!

21.10.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** İşte Böyle Bir Memleket Vardı Hayallerimde.! **

O acımasız yılların,
Birikmiş özlemi vardı yüreğimde..
Hep o kavuşacağım gündü,
Hayallerime çizdiğim resimde...
Bulutlar bembeyazdı...
lekesiz..
En güzel renklerdendi çiçekler,
Yedi renk kuşaklıydı,
Gökkubbe..
Ve ben yine..
Dağ köylerine çıkıp
Hep yarım kalan,
Çocukluğumu yaşayacaktım,
Yine uçurtma uçurtup
Tozlu yollarında koşacaktım...!

Biz,geceleri...
Göl kenarlarında,dağ başlarında
Ateşler yakıp..
Hep bir ağızdan,
O türküyü söyleyecektik...
Yanık yanık..
"Yüce dağ başında yanar bir ışık"
Karşı dağlar bile,gelipte dile
Eşlik edecekti bize..!

Işte böyle bir memleket vardı,
Hayallerimde...
Yüce Allah ´tan tek dileğimdi,
Ömrümün son günlerini,
Memleketimde yaşayayım diye,
Şimdiyse dualarım..
Vatanım bana hasret kalmasın,
Bölünmesin diye...!

Bizler,belkide,
Artık hiç dönemiyeceğiz geriye...!
Belki...!
O da çıkacak gurbet ele,
Yabancı olacak,kendi bedenine
Bağrını delik deşik edip,
Gün yüzüne çıkan,
Adları bile koyulmayan,
O yeni yetmelere...!

Artık,
Biz istemesekte,son durağımız,
Buralardaki bir mezarlık
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Sonrası Allah kerim,
Çok ta geçmez,belki de...
Kemiklerimiz toplanır karma karışık,
Kötü bir çuval içinde...

Ve..
Biz de atılırız,tıpkı molozlar gibi..
Yeri yurdu bilinmeyen bir çöplüğe..!

Yada..
Son kez.. yanarız Kremeteryumlarda
Yıllar önce yakılan milyonlar gibi..!
Eğer ben...
Bir meleğin kanatlarına tutunabilirsem
Uçar gelirm,birkaç zerreciğimle..
Usulca sıkışırım...
Mezarının bir köşesine
Sıkı sıkıya sarılırım anneciğime..!

Belki...
O zaman diner biraz,acılarım.
Ama yinede iki elim yakalarında,
Onlardan..
Öbür dünyada da olsa hesap soracağım..!

Mahmut Mücahit Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Karlı Dağların Maralı.! **

Ah anam ..
Onlarca yüzlerce kere yazdım
Ama senin yüceliğini,
Senin o insan üstü mucizevi gücünü
Sabrını,sebatkarlığını
Yeterince hiç bir zamana anlatamadım...!

Sen..
Sen bir başkaydın be anam
Sen benim,ocaktaki aşım,tandırdaki lavaşım.
Havam,suyum,kışım,baharım,
Hayatla,çocukluktan başlayan savaşım,
Hepsinde sen vardın..
Hep sana çıkardı bütün yollarım,
Sana çıkardı,geceler boyu gördüğüm rüyalarım..

Anamızdın sen bizim..
Yumuşacıktı o nasır tutmuş ellerin,
Ne zaman bakışlarını yakalasam,
Mutluluktan,ışıl ışıl ışıldardı o yorgun gözlerin

Sen..
Sekiz çocuğunla zorlu şartların kadınıydın.

Altı yıl sonrası..
Kurtalan ekspresiyle
Şark hizmetinden dönüşümüz de
İlk şehirdi Adapazarı..
Hiç açmadı seni bu şehrin sosyetik apartmanları

Altın günlerinizde sosyete komşuların
Birbirlerine "hanım" diye hitap ederlerken
Sana "bacım" deseler de,
Onların zavallılığına verir
Güler geçer,hiç kocunmazdın bile.
Çünkü sen çileleri evire evire çoktan yumak yapmıştın..!

Sen..

Karlı dağların maralıydın
Senin ocağında odun,
Sobalarında tezek yanmıştı kışın.

Bilirim, sabahları..
Kömür kokulu bu şehirde,
Artık sen zor nefes alırdın..!

Sen..
Yalçın kayalıkların kınalı kekliğiydin.
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Yeri geldiğinde..
Yüz nefere bedel o kocaman yüreğinle
Karlı dağları eritirdin..!

.

Bizleri aç,açık komayan canım anam.
En kıtlık zamanlarımızda,
Doğa bütün haşmetiyle,
Açardı kollarını sana.
Madımak,ebe gömeci,ısırgan otu,kuzu kulağı,
Mantarın binbir çeşidi..
Sanki hepsi bizim rızkımız,doyurmak içindi karnımızı.

Alnından akan o nurlu ter taneleri
Lezzet sihiri olurdu,kaynayan yemek kaplarımızda..

Onun dünyasın da ne yazıkki,
Erler hep suvari,
Kadınlar sa piyadeydi..!
Ama bizim anamız hiç şikayet etmezdi..
En çaresiz anlarında,kanatları vardı onun

Bir senesinde..
Paslı,mikroplu sular yüzünden
Gelip kapımızı çalmıştı da tifo salgını
Üç kardeşim birden,ölüm döşeğinde yatarken
İlk defa baş başa ağlarken görmüştüm,senle babamı

Sonra sen..
Her seferinde ölümü göze alıp
Beline bağladığın iple,
Bir karaca çevikliğiyle,
Kayalardan onlarca metre derinliğe iner,
Şimdilerde adınla  anılan
O kaynaktan su çıkartırdın tenekelerle..
Bir daha biz tifo olmayalım,diye..

Ah anam canım anam
Ne kadar anlatsam da bitmez senin yaptıkların
Sırtımda seni yüzlerce kere hacca taşısaydım.
Biliyorum,ödenmezdi senin hakkın..

08.10i2017 / Berlin
Mahmut M. Özdemir

Nur içinde yat canım Anam.Aramızdan ayrılan tüm Analarımızın ruhu şad
olsun,mekanları Cennet olsun..
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............................................................
Teşekkürler Nurten hanım
............................................................

** K /adın .! **

modası hiç geçmeyecek şarkılar gibisin
tam unutuldu dediklerinde
radyoların birinde rast gele çalınır
dirilirsin…

bahçelerin solgun yüzüne renk gelir

en içten
en güzel şiirler
unutulmaz anılarınla
esinlenir

sen
Anadolu’nun güleç yüzü
olgun başaklar gibi vakur
elleri kınalısın

sen anasın
sen kadın...............Nurten Işılak

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Kırar Giderim Tüm Kalemleri.! **

Allah aşkına...
Ne olur biri söylesin bana,
Nereden çıktı şimdi,
Durup dururken..
O kör olası veda sahnesi..

Hiç oldumu yani..!
Tam buldum derken,
Sıcak bir dost eli,

Hele ki..
Gözlerimin feri
Tam da açılmışken..! .
*
Hiç oldumu..
Oldumu yani ,
Bir anda yıkıp atmak....
Onca güzellikleri..!

Söylesenize..
Ben şimdi nasıl okurum,
O vedalı,o hüzünlü şiirleri

İnanın..
İnanın kaldırmaz,
Benim bu yorgun yüreğim..
Ben ki, yine kaybedecksem,
Uzanan o dost elleri..
Hiç düşünmem,
Ben de atar giderim...
Öksüz bırakırım,
Bana ait olan tüm şiirleri,

Hatta,hatta.
Ardıma bile bakmadan
Kırar giderim..
Tüm kalemleri..!

05.07.2017 / Berlin
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Mahmut Mücahit Özdemir
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** Kıvırcık Kuzum.! **

Bazen..
Şeytan diyorki;
Çek git be oğlum,kurtar kendini..!

Tamam..
Çekip gitmek ,
Çok ta kolay ama..

Onun derdine kimler ortak olacak,
Arada birde olsa,
Kim, halini hatrını soracak.
Kafasının tası atınca,kime kızacak.
Kiminle inatlaşacak..!

Herkes kendi aleminde
Çoluk çocuktan da yokki bi fayda..!
Yokluğumda onu kim sevecek,
Kim ona kol kanat gerecek,
Onun hiç tükenmeyen nazını,
Söylesenize,kimler çekecek..!
Kim ilaçlarını verecek,
Kim tansiyonunu ölçecek..?

Yok..yooook...!!!!
Kıyamam ben ona,
Kıyamam,
Benim o deli dolu kıvırcık kuzuma..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** O Benim Babam.! **

Dağ gibiydi,benim Babam.
Dağ gibi...
Başı dumanlı,
Hep omuzlarında taşırdı
Kahır dolu,nasır tutmuş yılları.
Memur emeklisi,
Sekiz çocuklu bir aile reisiydi.
Benim Babam...

Muhtaç etmemek için bizi,
Ek iş de yapardı.
Valiliğin karşısında,
Yedi metrekare bir yazıhanesi,
Icin de bir yazı masası,
En eskisinden bir daktilo,
Bir de..
Sekiz on tane sandelyesi vardı
Devletle ilgili ne iş varsa yapardı.
Valilikteki o merdivenleri,
Yaşına hiç bakmadan,defalarca iner cıkardı..
*
Arada bir düşürürse,
Ev,arsa,dükkan da satardı.
Eh işte öyle günler;
Onun hep yaşamak istediği,en güzel anlarıydı
Herkesle şakalaşır,
Gözlerinin içi bile,ışıl ışıl parıldardı...!
*
*
Babam..
Yazıhanesini geç saatlerde kapatır,
Akşamları evimize,
Hep istasyon tarafından gelirdi.
Kara trenlerin kömür attığı,
Kömürlükten..!
*
*
*
Kestirmeden çıkardı o yol,
Bizim mahalleye.
Ama,zorluk çekerdi,her seferinde,
O,bir metrelik perondan inerken..
İnat işte...
Hep te ordan gelirdi,eve.
Çoğu zaman yürürdü,binmezdi minübüse.
Belki de,
Vereceği iki lirayı düşünürdü,
Hesaplar,aya vururdu,
Kendi kendinin,gözünü korkuturdu..! ! .
*
Bizim ise...
İnce hesaplara aklımız hiç ermezdi..!
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Evin önünde,dörtgözle gelmesini beklerdik.
Eli,hiç boş olmazdı babamın,
Ya bir karpuz,ya bir kavun,
Birgün balık aldıysa,
Ertesi gün,et ısmarlardı kasapa...
*
Hava kararmak üzere.
Neredeyse gelir artık, bizim köşeye...
Yavaş yavaş belirirdi sülieti....
*
*
O...
Başı dumanlı,
Dağlar gibi..
Omuzlarında taşırdı,
Kahır yüklü,nasır tutmuş yılları...!
*
*
*
Koşar alırdım hemen,
Elindeki eşyaları.
Yüzüne bakardım büyük bir telaşla.
Eğer yüzünde bir tebessüm varsa,
Gözlerinin içi ışıldıyorsa,
Nede güzel geçerdi öyle akşamlar...
Hep beraber,yemeğimizi yedikten sonra.
Biz ikimz,geçer otururduk,balkona.
Bir taraftan çaylarımızı yudumlar,
Baba,oğul tavla oynardık,iddiasına...
Zarım iyi gelsede,
Yanlış oynardım,yenilirdim.
Onun yüzü gülsün,mutlu olsun diye...
Bense,ışıldayan gözlerinin içinde
Çocuklar gibi sevinirdim..!
*
*
*
İçimdende...
Iyiki,bu adam"BENİM BABAM" derdim...! ! .

                                  Mahmut Mücahit Özdemir
                                    09.07.2014

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

** Otobüs'te.! **

Geçenlerde..
Otobüs'te giderken,
Yan koltuk ta oturan bi hergele,
Yanımda ki kızı taciz etti,göz göre göre..!

Biran eski günlerim geldi aklıma.
İçimden kalkıp tokatlamak geçti,

Geçti..
Geçmesine de..!!!

Ama...
"Oğlum" dedim kendi kendime.
Zaman kötü..
Hiç belli olmaz bunların sağı solu
Zaten bakışları ürkütücü..!

Valla..
Çıkarır belinden dukunuverir tetiğe.

Ben gideyim gitmesine de,
Ardımda boynu bükük kanadı kırık,
Garibim kalır yaban ellerde..!

O arada,
Kızın bağrışlarına,
Allah'tan şofor kalkıp geldi de,
O hergeleyi alıp dışarı attı.
Bizi bir musibetten,
Başımızı belalardan kurtardı..!

13.10.2017/Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Ölümsüzlük.! **

Ben ölümsüzüm,
Sen de,
O da..!

Yani hepimiz..
Tüm canlılar,
Belki  dağlar taşlar da..!

Peki ya..

Yolun sonu göründükce,
Bu hüzün neden,
Bu telaş,bu korku,içimizi ürperten..!

Oysa..
Beden değilmidir,
Topraktan gelip,toprağa giden..!

Ruhumuzsa;
Ölümümüzden sonra
Hürdür artık,
Ta ki,
Kıyamete kadar..!
Ne zaman tanır,
Ne mesafe..
Kuşlar gibi uçar gider,
Dilediği an,
Dilediği yere..!

Bazen
Eşe,dosta,kardeşe
Bazen de kavuşulmayan sevgiliye..!

Yine diyorum bak..
Gelirse gelsin ölüm,
Başım gözüm üstüne..
Ancak öyle kavuşurum candan sevdiklerime..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Ölümün O Soğuk Yüzünü.!! **

Bazen şiirler..
Tıpkı susuz çöllerin dikenleri gibi,
Kanatsa da
Sevgiye hasret yüreğimin,
O kavruk çeperlerini..
*
O karşı koyulmaz haresesi
Bilinki usulca..
Ilık ılık akıverir ruhuma..
*
*
Ve ben..
Biran unuturum
Sinsice yaklaşan
Ölümün o soğuk yüzünü
*
*
*
Aslında..
Bu korkum,bu telaşım hep ondan yana
Öksede çırpınan bi serçe gibi
Çırpınır durur gerçekler..
Dilimin ucunda..
*
*
Ama..
Bir türlü söyleyemem ona..!
*
*
*
Ardımda..
Boynu bükük,
Yaralı bir yüreği,
Bırakacağımı bilmek,
İnanın dokunuyor kanıma..!!
*
*
Ve..
Diyorumki;
Artık..
N'olur anla....
Anla..!
*
Daha..
Nasıl anlatayım bilmem ki sana..!

21.03.2018 / Berlin
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Mahmut Mücahit Özdemir
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** Safi/naz . !! **

Ben saf,sen kurnaz,
Gel etme..
Gel eyleme Safi/naz
Bilmezmisin..?
Bir safla,bir cambaz,
Böylesi ince bi ipte oynamaz.
Oynasak bile..
Bak,söylüyorum size..!
Dar gelir bu ip bize,
Bozarım dengenizi
Düşeriz ikimizi birden,
Kırarım durduk yere,o narin çömleğinizi..!

İyisimi..
Sen vazgeç oynadığın bu oyundan

Ben de..
Sessizce uzaklaşayım
Bu riyakar,bu hayali ortamdan..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Şaşkın Bakışların.! **

Dinle bak sol yanımı,

Söyle şimdi..
Neyi bekliyordun,ne duydun..?

Doğrusu hiç anlam veremedim,
O şaşkın bakışlarına..!

İşte o ulumalar varya..
Dört yanımızı saran,
Çakal sürülerinden kalma.!

Şükret ki,
Ayaktayım,kalemim elimde,
Birşeyler yazıp karalıyorum hala..!

Ama..
Yüreğimdeki sevgi bahçeleri
Talan oldu,yakıldı,yıkıldı,..
İçimde ne aşk kaldı,
Ne de sevda.!

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

** Şu Hayat Oyununda.! **

Şu hayat oyununda,
Topu taca atmayı bile,
Hiç mi hiç beceremedim
Ne de..
Top oyalayıp, vakit geçirebildim
Hep aslanlar gibi
Dürüstce mücadele ettim.
Bölüştüm,paylaştım
En tuafı da karşımdaki rakibimin bile
Oynamasına şans tanıdım..!

Sonramı..?

Sonra..
Bir bilseniz,
Durduk yere ne goller yedim..!

Ne yazıkki..
Aklım başıma geldiğinde,
Maç bitmemişti.
Ama..
Kapanması imkansız,
Fark yemiştim..

İşte..
Hayat adamı olamamanın bedeli..!
Her gelene puan verip
Bazen dostu,en çokta..
Dost sandığım düşmanı sevindirmiştim..!

Şimdi mi..!
Aynen düşündüğünüz gibi..!

At kuyruğunda sinek nasıl yaşar ki..!

30.01.2018 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Tozlu Albümlerde Solacak Birgün ! **

Dikenli yollardan,geçtim giderim.
Kanadı her yanım,soyuldu derim.
Bir yudum sevgiydi,oysa melhemim
Bu ahım mahşere,kalacak birgün.

*
*
*
Rüzgar gibi gelip,geçti seneler.
Neler gördü bilsen,şu yorgun gözler.
Hayat çilesiyle,kırışan yüzler.
Tozlu albümlerde,solacak birgün.

*
*
*
Müptezel bir sevda,sarmış ruhumu
Sinse de içime,vuslat kokusu.
Ben çıkamam artık, onca yokuşu.
Şu kalbim yollarda,duracak birgün..!

*
*
*
Sonunda gerçeği, gördü gözlerim.
Bitmez çilelerle,sızlar bedenim.
Kader ağın örmüş,ah ben neyleyim.
Göz yaşımda bu aşk, yanacak birgün

Mahmut M. Özdemir
09.12.2017 / BERLİN

......................................................
Teşekkürler Hümeyra Öğretmenim.
......................................................
yalın ayak yürü hep
incinmesin toprak
ezilmesin çimen
akmasın göz yaşı..........Hümeyra Gün

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Yak Beni Alevinde.! **

Söylesene be şaşkın..!

Söyle..
Tarlanıza mı girdim..?
Bahçenize giden suyu mu kestim..?

Yoksa..
Kümeste ki tavuğunuza
'Kış'mı dedim..?

Buldun ya..
Yığılmış bi mahfur..

Anasını satayım,
Hiç acımadan,abalıya vurur gibi,,
Vur da vur..!!

Takıl kafana göre..

Bir o yana,
Bir bu yana,
Savur da savur..!

Düştüm ya ocağına
Harlandır ateşini..!
Yak beni alevinde

Çıra gibi..
Kavurdukca kavur..!

Şaka bi yana..
Hırsını aldıktan sonra,
Küllerimi insanların hiç olmadığı yerlere savur..!!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Yaşamak Bu İse Eğer.! **

Adına..
Yaşamak denirse,
Yaşamaktır bu ellerde;
Bazen aç, bazen susuz,
Bazen de yarı karın tokluğuna..!

Biraz tuz,biraz da biberi hayallenmektir,
Hani o,bir lokma ekmeğin yanında..!

İşte yaşamak..
Böyle birşeydir bu yerlerde..!

Siyah perdeler çekilipte
Aydınlığa..
O bezgin yüreklerin,
Korkarak ve ürkekçe,
Sığınmasıdır,geleceği olmayan,
Umutlara prangalar vurulmuş meçhul zamanlara..!

Yaşamak bu ise eğer,
Yaşamaktır..
Bu şehrin yarınsız insanlarının yaşadığı,
Arka sokaklarında..!

Işte..
Bacası tütmeyen..
Bu garip fakirhane,
Onlardan sadece birisi
Derme çatma çatısı,
Naylonla kaplı iki pencere.
Birde yarı açık,kırık dökük kapısı..

Gözüm..
Hep o evin  üstünde,
Belli ki yaşayan birileri var,
Belki de..
Çoluklu çocuklu bir aile,

Ama..
Ne ses var var,ne seda.
Ne bir ışık,ne de tüten bir baca..!

Her ne kadar yaşam belirtileri
O siyah perdelerin ardında
Gizlenmiş olsa da..!
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Görüyorum, gezinirken gölgeleri,
Bu metruk evde..
Mutlaka yaşıyor birileri..

İşte..
Günler önce,
Sokaklarda gördüğüm yine o çocuklar...!
Demek onlardı bu metruk evde kalanlar.
Evin önünde..
Yalın ayak,
Üzerlerinde..
Birtek ince atletle
Buz kesen karlar içinde
Koşuştururlarken ordan oraya,

Sanki,
Tiyatro var o evde,
Hayatın en acı gerçeği,
O an oynanıyor  sahnede.

Yüreğim yana yana,
Dayanamadım,yanaştım yanlarına,
Yakından görünce onları,
Anlatamam..
O anki duygularımı..!

Tombul tombuldu,
Kardan kızarmış ayakları..
Al aldı yanakları..
Ve..
Gözleri ışıl ışıldı her birinin...

Ben,
Ağlanıp,sızlanacaklarını beklerken
Onlar bana gülümsediler.
Karşımda ne eğildiler,ne de büküldüler..

Belki de karınlarına..
Bugün bir lokma ekmek bile,
Girmemişti daha...

Onlar..
Aç acına,yalın ayak dolaşsalarda
Karda kışta,sokakta....
İnanın ki..
Çok mutluydular, bu hayatta.

Ben..
İlk defa
Kanaat edipte aza,
Mutlu olabilmeyi gördüm,
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Yüzlerinden nur akan o çocuklarda..!

-15.04.2016 /Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Yaşamak Bu İse.! **

Bir rantcı babadan,almış mirası.
Çocukken öğrenmiş adam soymayı.
Nasıl da becerir, toplar parsayı.
Çirkefe bulandık, batsın bu dünya.!
*
*
*
Kimisi maşadır,bu pis oyunda
Görünse de maphus,işin ucunda
Yine de gözleri, o şer yolunda
İnsanlık bu ise,batsın bu dünya.!
*
*
*
Satılmış vicdanlar,üç beş paraya
Yağmur olsa düşmez,kurak tarlaya
Yaşam hakkı kalmış,yazı turaya
Desek de hepsi boş,batsın bu dünya.!
*
*
*
Ne çivi tutuyor,ne de bir yama.
Başladı her yandan, sular almaya.
İhtiyaç kalmadı,artık rotaya.
Yetişin Mars'lılar,batıyor Dünya..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Yaşayan Ölüyüm,ruhum Firarda .! **

Nasıl vurulmuşum,ben o gözlere.
Bilmem ki ne desem,zalim kadere,
Mahkum etti beni, kor ateşlere
Söndür ateşimi,söndür be zalim
***

Ben bende değilim,o günden beri
Çekemez bu beden,onca kederi
Bak düştü kollarım,tükendi feri.
Kurtar ızdıraptan,kurtar be zalim
***

Yaşayan ölüyüm,ruhum firarda.
Seni arar durur,her bir diyarda.
Nolurdu olsaydın şu an yanımda.
Elbet seni bulur,birgün vebalim

26 / 06 / 2017 / BERLİN..Mahmut M. Özdemir

........................................
Teşekkürler Talat Ağabey
........................................
Sensizliği yaşıyorum
Gecem, gündüzüm kapkara
Dönersin diye bakıyorum
Beni yalnız bıraktığın yollara
Bilir misin sensizlik nedir
Hançerin kanattığı onmaz yara
Derdimi anlamadın gitti be zalim...Talat Semiz

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Yoruldum,yoruldum Annem.! **

Fesatlardan,fitnelerden,
Çektiğim şu çilelerden,
Akıl ermez hilelerden
Yoruldum...yoruldum ANNEM.

Yalanlardan riyalardan
Ruhu kötü insanlardan,
Köşe bucak kaçmalardan,
Yoruldum...yoruldum ANNEM.

Belki sizden,belki bizden,
Tanınmıyor maskesinden,
Çektiklerim hep bu yüzden,
Yoruldum...yoruldum ANNEM

Tükenmeyen darbelerden,
Boşa giden emeklerden,
Ben ağlarken gülenlerden,
Yoruldum...yoruldum ANNEM.

Biri geldi,beşi gitti
Ben yaklaştım,onlar itti
Çektiklerim artık yetti,
Yoruldum...yoruldum ANNEM.

En sonunda buldum dedim,
Dostum deyip elim verdim,
Son darbeyi ondan yedim,
Yoruldum...yoruldum ANNEM.

Mahmut M. Özdemir
24.05.2015..Berlin

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dost kalemlere candan teşekkürler
++++++++++++++++++++++++++++++++++
TÜKENDİM

Yoruldum dinlemekten
Gerçeklerin ardına sığınan
Asılsız, boş sözleri
Şaşırdım gördükçe
Tesadüfen düşen maskeleri…
Bilmiyorlar
Gerçek yüzleri ortaya çıktıkça
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Yerden yere çaldıklarına
Ne çok benzediklerini…

Güneşimin açısı değiştikçe
Gölgeler sarıyor yörüngemi
Oysa gölgeyi yaratan
Işığın ta kendisi

Usandım
Anlayışlı olmaktan
Birazcık anlaşılmak istemek
Hakkım değil mi?
Affetmek erdemmiş! ..
Olmayım erdemli...
En zor günlerimde
Yüzüstü bırakanları
Nasıl unuturum ki?

Her bitiş yeniden başlamaksa
Pes ettim artık…
Gücüm yok aynı yolları
Aynı hevesle yürümeye
Delik deşik yüreğimin ekseni
Ne yapsam iyileşmiyor bir türlü
Çıkartmaya çalıştığım çivilerin yerleri
Yeter! ... Tükendim…
Perde kapandı
Oyun bitti...

Naime ÖZEREN
+++++++++++++++++++++++++++++++

*** BOM BOŞ ****

Ele yoktur sitemim hiçbir lafım
Temelden sarsıldı şu narin yapım
Kanımdan akrebe kapattım kapım
Ruhum iflas etti bedenim bom boş

Kabuklanmış yaram sakın elleme
Yoldaki insanı düşman belleme
Ardımdan söz edip sakın dilleme
Ruhum iflas etti bedenim bom boş

Dağlara da varsam bilirim sığmam
Karıncaya dahi acırım kıymam
Kırk yıl rahmetsiz kalsanız yağmam
Ruhum iflas etti bedenim bom boş

Edepten sustukça siz hırlarsınız
Basınca damara niye zırlarsınız
Asıp kesip ardımdan dırlarsınız
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Ruhum iflas etti bedenim bom boş

Kınamasın beni duyan işiten
Kanından olunca inan delirten
Dedi kodu yapıp kini semirten
Ruhum iflas etti bedenim bom boş...... Bülent BAYSAL

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNE NE YAPTIN?

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?
Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?
Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı
Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim.

Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün?
Kundakta beşikte de bir zahmetim mi vardı?
Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün.
Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı?

Sütünden tatlı mıdır anne sanki bu hayat?
Bana sorsana anne yaşamak bir hüner mi?
El aç yalvar gündüze geceye boyun uzat
Bu uğurda bir ömür çürütmeye değer mi?

Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim
Anne istemiyordum ne tacı ne sarayı
Anne karnında fazla yaramazlık mı ettim?
Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

CAHİT SITKI TARANCI

Paylaşım:Serap İrkörükcü
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dur Geldi Bana….

kaderin sillesi, sevmenin bedeli
ihanetin gölgesi, insanların ikiyüzlülüğü
her şey bıktırdı beni dostum_dur geldi bana

yaşamın zorluğu, kuruşun hesabı, emeğin hebası,
sevdanın vebası, yitirilen umutlar
her şey bıktırdı beni dostum_dur geldi bana

riyanı böylesi, dostluğun hilesi, hesabın çirkinliği
dünyanın kirliliği yakıyor yüreğimi
her şey bıktırdı beni dostum_dur geldi bana

her gün özlemlere uyanmak umutsuzca
her gün hayal kırıklığı üzüntü, yaşamın bedeli
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her şey bıktırdı beni dostum_dur geldi bana

dünya hancı ben yolcu, dur durak yok hep çaba
engeller bir bir ardında, yoruldum
her şey bıktırdı beni dostum_dur geldi bana

saçlarımdaki aklar, her gün azalan gücüm
verilenle yetinmemeler, bencillikler
her şey bıktırdı beni dostum_dur geldi bana

içimi karartan ruhumdaki yalnızlığım
beni çaresiz bırakan acımasız hayatım
her şey bıktırdı beni dostum_dur geldi bana…

Canan Onuş —20- 10- 2007-İst
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Darıldım ANNEM

El kızını yarim sanıp
Sarıldım sarıldım ANNEM
Hergün peşinde dolanıp
Yoruldum yoruldum ANNEM

Beklemezdim ki yarimden
Hırsla deldi bin yerimden
Acısı gitmez böğrümden
Vuruldum vuruldum ANNEM

Zaten benim bahtım kara
Zulmuna hiç vermez ara
Sanki yürekten hızara
Verildim verildim ANNEM

Ömür sona geldi aha
Kaybıma biçilmez paha
Gurbet elinde çarmuha
Gerildim gerildim ANNEM

Sözünü dinledim usul
Sana demem budur asıl
Közler içine velhasıl
Sürüldüm sürüldüm ANNEM

Yalnızlığım aklım alık
Şöyle baktım kimim kalık
Yarin gözünde fazlalık
Görüldüm görüldüm ANNEM

İflasıma kurmuş borsa
Çoktur diyor neyim varsa

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şahin’im deyip sorarsa
Darıldım darıldım ANNEM

Almanya

Ali Şahin (Elbistanlı)

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Yüreğinizdeki Sevda Çiçekleri.! **

Bazen hayatınızın,
Hiç beklenmedik bir anında
Biri çıka gelir..
Dikilir karşınza..!.

Tıpkı..
Yalancı bahar misali...!

Bakışlarındaki o güneşle
Isıtır içinizdeki,
Kışta kalmış tüm mevsimlerinizi

Ve..
Bir an gelir,
Zamansızca açılıverir,
Yüreğinizdeki sevda çiçekleri..!

"Nihayet benim de yüreğime
Bahar geldi" diye
Deliler gibi sevinirken..

Umulmadık bir anınızda
Karalardan da kara
Bir bulut çöker,
Çöker gönül kubbenize..!

Ardından...
Kurşun olur yağar
Dolu taneleri.!

Ve..
Bir anda,

Harap olur..
Onca emek verdiğiniz,
Yüreğinizdeki,
Güzelim sevgi bahçeleri..!

12.12.2017  /  Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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** Zümrüdü Anka..!  **

Her tarafım yama yuma..!
Bir tökezlesem,
Kim bakarki,bu saatten sonra bana..?
*
*
Şaşkınlıklarım,acılarım,
Özlemlerim,hayal kırıklıklarım.
Dağarcığımdan artık taştı..
Bir tek "yok oluş" kaldı.
Zümrüdü Anka gibi yaşayamadığım.
İşte o yüzden..
Müsait bir zamanda.
Kendimi çıra gibi yakacağım.!
*
*
*
Sakın kimse korkmasın..
Sadece küllerimden yeniden doğmak
Benim maksadım..!
*
*
Acısız,uktesiz,özlemsiz
En önemlisi de
Günahsız.!
*
Mus mutlu yep yeni bir hayat.
Herşey sil baştan.!.
*
*
Diye..
Hayallenirken..
Zümrüdü anka kuşları,
Sürülerle sürgüne geldiler.
Yüzlerinde Cehennem yanıkları,
Onlar da ne yazık ki,
Hayal ettiklerimi bana getirmediler..!
*
*
*
Şimdi diyorumki;
Kalan şu üç beş güne,
Koca bir ömre
Sığdıramadıklarımızı ,
*
*
Ne dersin..
Sığdırabilirmiyiz seninle..?

Mahmut Mücahit Özdemir
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***  Yanar Anaların, Yüreği Yanar !  ***

Çokmu zor paylaşmak,can diyebilmek.
Dostu düşmanından, ayırabilmek.
Bu vatan bu bayrak,bizimdir demek.
Edirne´den Van´a,hür gezebilmek.

Çekilen acılar,artık son bulsun.
Uçsun uçurtmalar,barışa uçsun.
***

Vakit varken henüz,çokgeç olmadan.
Tomur tomur güller,yine solmadan
Daha fazla yürek,canlar yanmadan.
Dönün kardeşlerim,dönün bu yoldan.

Gönüller sevgiyle,merhamet dolsun.
Uçsun uçurtmalar,barışa uçsun.
***

Mürvetin görmekken,bir tek dileği.
Yanar anaların,yüreği yanar
Sabredip çekerken,onca çileyi.
Akar göz yaşları,sel olup akar

Çekilen acılar,artık son bulsun.
Uçsun uçurtmalar, barışa uçsun.

20.06.2017/Berlin /____________Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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*** Harç Bitti İnşaata Paydos.! ***

Yaşamak..
Bazen nasıl da acı,
Nasıl manasız..

Meğerse..

Nasıl da beyhudeymiş,
Şu yalan dünya..!

Hele bir,
Çıkarlara ters düş..

Hani..
İnsanları mutlu edebilmek uğruna
Bazen karınca kararı
Bazen de sanki sevgi ırmağı
Söylenen.
O güzel sözler vardır ya..!

İşte..
Onları azıcık kısıtla..!

Bir diğerinin duygularını yaldızlarla
Allayıp pullama da
Gör sen gerçek yüzleri.!

Gör sen..
Bir biri ardınca düşen maskeleri..!

İşte böyle..
Kanadı kırık kuşlar gibi
Hiç acımadan..
Yuvasının dibine atıverirler adamı..!

Ulu orta..!

O kadar çoktular ki,
Baş edemedim,
Ve ben..
Kırık kanatlarımla
Kayboldum, kayboldum..
Karanlık gecelerin dipsiz uçurumların da.

En çok ta..
Ruhum perişan..
Duygularım sa,
Yasta..
Kan ağlıyor.
İki gözü iki çeşme..
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O..
"İşte hayat böyle birşey" dedi
Ve bana..
Hayatımın en büyük dersini verdi.

Kısacası..
Ne suyum kaldı
Ne de kumum..

Artık..
Harç bitti.
İnşaata paydos..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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.......Olasım Geliyor..!

Bazen..
Sanal alemde;

Kendi yemiyle
Havuzda balıkları besleyen ördeği
Köpekle
Sarmaş dolaş uyuyan mutlu bir kediyi
Ve yine canı pahasına
Arkadaşını kurtarmaya çalışan köpeği
Yavru kaplanı sahiplenen şebeği
Annesi ölmüş yavru deveyi
Emziren keçiyi
Daha neler neler neleri...

Bu yardımlaşmayı
Bu hoş görüyü
Bu dostluğu,bu paylaşmayı
Ve bu mutlu manzararıyı..

......Gördüğümde
Yeminle size
İnsanlığımdan utanıp hayvan olasım geliyor..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A   -      Bir Çift Ela Göze Sığdı Şu Dünyam

İntizar etsemde,zalim kadere.
Bulunmazki çare,geçen günlere
Yığılmış dertlerim bir bir üstüne
O ıssız köşeye sığar şu dünyam.
***

Yıllarımı verdim,ben de yabana
Anlattım derdimi, nice insana
Acırım şimdi ben,geçen zamana
Bir küçük deftere, sığar şu dünyam.
***

Ayrılık vaktine bir çeyrek kala.
Meçhule gidenler,dolmuş limana.
Benden selam olsun,dostda düşmana
Cürmüm kadar yere,sığar şu dünyam

Hayalim.....! !

Bu nasıl hoşgörü,nasıl nezaket.
Ömrümde görmedim, böyle zerafet.
Şükür kabul oldu,duam nihayet.
Birçift ela göze sığdı şu dünyam.

Mahmut M. Özdemir
13.03.2015

------
Şiirime dörtlükleri ile eşlik eden dost kalemlere teşekkürler.
------

Benliğimi sarmış bu aşkın narı.
Lütfetti vuslatı edince zarı.
Bu gözler görüyor cemali yari.
Bir çift ela göze sığdı bu dünyam.......Mahmut Ünsal

Gurbet erciyesin karına benzer
İliğin dondurur yesende anzer
Acımaz geçirir üstünden panzer
Gurbet öyle zalim daha ne deyim...Ali Şahin (Elbistanlı)
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Ömür geçer insan oyalar kendini
Bir gün karşına çıkar güzel gözleri
Yürek dinlemez seni sever güzeli
Tek aşkım sözüne sığdı şu dünyam.........Gönül Bag

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-       Söyle.. Ben Hangisine  Yanayım..?

ben..
öylesine yorgun
ve öylesine yılgınım ki,
İnanın..
çok istesemde,
kalemim her seferinde,
düşüyor ellerimden...
tuşlara dokunmak bile,
ne yazıkki gelmiyor içimden..

belkide..
en iyi siz anlarsın beni..

neden,
nasıl,ne oldu da,
bu hallere düştüm birden...

ömrümün şu son çeyreğinde
zaman...
öyle hoyrat öyle zalimki
elinde kırbacı
bir bilseniz nasılda
çırpındıkça,
doğduğuna pişman ediyor umutlarımı

ah....
o zaman ahhh.. o an..

üstüne üstlük,
durmayan o vahşet,akan onca kan..!
ve sadece,
çaresizce..delicesine
şuurları dumura uğramış,donuk donuk bakan,
milyonlarca insan..!
beni de yaşama küstürdü,
yaşayan bir ölüden farksız etti...
ruhumda
alev alev yanan volkanları bile söndürdü.

ah kardeşim,
söyle..
nasıl tutulmasın ellerim,
nasıl kancanağı olmasın gözlerim..

söyle..
ben hangisine yanayım..?

bir hiç uğruna,oluk oluk akan kan deryasınamı..? ,
gün yüzü görmeden,toprağa düşen
onca insanamı...?
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Mahmut Mücahit Özdemir
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A   -   Biz Üç Arkadaştık

Biz mahallemizde
Üç arkadaştık.
Ahmet,Sabri ve ben,
Sanki..
Canciğer kuzu sarmasıydık,
Hiç ayrılmazdık birbirimizden...
İçtiğimiz su bile ayrı gitmezdi.

Övünmek gibi olmasında...!
Biz...
Bıçkın delikanlılardık,
Mahallemizde,
Büyüklerimizi sayar,
Küçüklerimizi,kızlarımızıda kollardık.
Bazen...
Birşeyler kıpırdasada yüreğimizde,
Hiç belli etmez,atardık içimize.
Başka semtlerde
Bakardık kısmetimize..!

Bazı akşamlar...
En güzel giysilerimizi giyer,
Çıkardık şehrin bulvarına,
Dalgalı uzun saçlar,
Ah ahhh... neydi o yetmişli yıllar
Ayağımızda..
Yüksek topuklu hepa ayakkabı,.
Üstünde de..
Gömleğimiz ipekten,geniş yaka.
Pantolumuz..
Rüzgarda dans eden,ispanyol paça..!

Saatlerce arşınlardık bulvarı,
Çaktırmadan da süzerdik,gelip geçen kızları.
Ama,beyhude hepte alırdık havamızı...
Sonra birbirimize çamur atar,kulp takar
Şamata gırgır...
Güle oynaya dönerdik mahallemize.

Yinede...
Ben diyorum ki
Biz yufka yürekli..
Çokta seviyeli..
Sağlam delikanlılardık...!

                                                  (24.05.2014)

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-      Bugün Anneler Günü

Çaresizlik işte...

Bugün belkide..
İlkkez yalan söyleyeceğim,
Kardeşime..
Hiç hal hatır sormadan,
Bir rüya gördüm diyeceğim..!

Aslında..
İsteyipte hic göremediğim....!

Hiç kötüye yormadan..
Bir dinle beni kardeşim;
Rüyamda annemi gördüm düngece,
Bize geldi..
Oturdu sessizce,
Sessiz ve sakindi
Tıpkı son anındaki gibi,
Soluktu yüzü yine..!
Belliki sana çok üzülmüş.
Senden dert yandı,seni bana şikayet etti;

"Hep yakınımda ama,
Hiç uğramıyor yanıma"dedi.

Bak kardeşim...
Iki elin kanda da olsa..!
Yarın anneme gideceksin.
Çiçekleri çok severdi bilirsin,
Sevdiği çiçeklerden al,bizim için.
Su ver..toprağına
Sevgimizi akıt yüreğinden,
Diktiğin o çiçeklere...
Bizim için de yüz sür toprağına
Okşa...
O pamuk ellerini öpercesine..
O hisseder kardeşim,
Çiçeklerin kokusunu çek içine...
Doya doya...kana kana.
Annemin o mis kokusu niyetine.
Cennet bahçelerinde...
Nur içinde yatsın,benim canım,benim meleğim.

Aman kardeşim..
Ne olur yarın, sakın gecikme
Biliyorsun Anneler Günü,
Yine yollarda kalır gözü.

Ne olur..ne olur,
Sakın gecikme...

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yine boynunu büktürüp,
Onu birkez daha sakın üzme...! !

07.05.2015
Mahmut M. Özdemir

*******************************************************
Çok Değerli Arif Hocam´a candan teşekkürler
*******************************************************
Anneme Çiçekler

Anne hep gözlerinde bulut
Bu garip seninle çok mesut
Bal dilin sonsuza dek sükut
Kucağında güller kanıyor

Çiçekli annem alnın sücut
İşte bu nurlaşan tek vücut
İçimde korlaşan bir yakut
Her an bu can seni anıyor

Hep sevinçle gözlerin yansın
Gönlüme ışık bana cansın
İçimdeki fışkıran kansın
Kucağında canlar kanıyor

Çiçekler anne ne çiçekler
Onlar da bir gün geçecekler
Söndürmeye su serpecekler
Anneciğim canlar yanıyor

Duyuşumda sıcaklığını
Her görüşümde gözyaşını
Özlemişim pınar başını
Can evine nurlar doluyor

Bunda anlamadım hüznünü
Unutmadım doğum gününü
Sen bilensin dünü bugünü
Gün günü gözlerin soluyor

Anne gözlerinde yine bulut
İşte sen nurlaşan tek vücut
Koklaşıp korlaşan bir yakut
Anneciğim çimler kanıyor
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Güller senin annem bir tanem
Anneciğim annem can annem
Süründü toprağa kan sinem
Şu hâlime kimler yanıyor

(4.05.2000-Adana)
*
Bugün son defa baktım gözlerine nemli bulutlu
Çok derinlerde bir ışıltı, anladım ki umutlu

(03.12.2011 10:00 - Kahramanmaraş)

Arif Tatar
***************************************************
Teşekkürler Talat Bey Abiciğim
***************************************************
ANNEME

Özledim seni
Anam, anam...
Gelin anam.
Burnumdan gitmiyor kokun
İçime sen doluyorsun,
Estikçe yelin anam

Göçtün gittim,
Anam, anam...
Gelin anam...
Silinmez kulağımdan
Ninniler söyleyen
Tatli dilin anam.

Şimdi nerdesin?
Anam, anam...
Gelin anam...
Sarmıyor kolların beni
Saçlarımı okşamıyor
Kınalı Elin anam.

Talat Semiz
----
Tesekkürler Enver Bey Kardesim
.....................................................................
Canım Annem

Her şey haram bomboş şu koca alem
Sensiz BAYRAM ne zormuş canım annem
Yüreğimde özlem gözlerimde nem
Hep seni arıyorum canım annem
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Yaprak dökümünde ayrıldık güzün
O günden bu güne her yerde hüzün
Canım veririm görmek için yüzün
Bari rüyama gelsen canım annem

Her an karşımda o mahsun duruşun
Kalbime saplanmış sanki bir kurşun
Sonu yok mudur rabbim bu yokuşun
Varsam da sarsam seni canım annem

Şu yalan dünyada olmadan sersem
Mahşerde vuslatın sırrına ersem
Alnımın akıyla hesabım versem
Mübarek ellerine yüzüm sürsem
Affına nail olsam canım annem

Enver Bilgiç

***************************************************

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-      Gel Vazgec Kardeşim

Bu gidişin sonu,hiç hayır değil.
Hergün oluk gibi,akıyor kanlar.
Aldanma yalana,verme sen meğil.
Per perişan oldu,ana bacılar.
***

Hilkat garipleri,çıkmış meydana.
Yapılan yanlışlar,sığmaz vicdana.
Nasil getirdiler,sizi oyuna.
Gelin geç olmadan,gelin kardeşim.
***

Yapılan revamı,dön bak komşuna.
Nasılda kıydılar,onca insana.
Bu işin vebali,düşmeden sana
Gel vazgeç kardeşim,gel barışalım.
***

Heryanın uçurum,bir bak etrafa.
Böyle klavuzla,çıkılmaz dağa
Yollar daha fazla,sarmadan sarpa.
Gel vazgeç kardeşim,in sen ovaya.
.

Mahmut M. Özdemir
28.02.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-     Bedelini İster,Bu Can Sahibi...!

Deli bir tay vardı,sanki içimde.
Dağ tepe aşarda hiç yorulmazdı.
Kovalayan vardı,sanki peşinde.
İçindeki coşku,hiç durulmazdı.

Sanki de bizimdi,dağlar bayırlar
Ne tasam vardı,nede kederim.
Gelince başıma,onca olaylar.
Ne dizginim kaldı,nede eğerim

Artık hiç eser yok, o deli taydan,
Yıllar gemmi vurmuş,nedendir bilmem.
Bak o uzun ömür,kısalmış boydan.
Ağlasın gözlerim,silme istemem.

Sararan kaç yaprak,düştü önüme.
"Bakıpta ibret al",dedi Yaradan.
Mühür vurulmuştu,sanki gözüme.
Ne aktan vazgeçtim,nede karadan.

Dünya nimetlerine,dalıp aldandım.
Hayal aleminde,sultanım sandım.
Yanar şimdi kalbim,sızlar vicdanım.
Bedelini ister,bu can sahibi..!

Mahmut M. Özdemir
01.06.2015

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Dost Kalemlere Teşekkürler
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Gerçekler...
Acı ve tatlı!
Yeter ki insan;
Olmasın özünden günahlı!
Çok geçmeden gelir;
Gönlümdeki atlı!
Hiç olmadım bu kadar,
Çift kanatlı!
Niçin?
Yakınışlar;
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Ahlı, vahlı! ________ Arif Tatar

+++++++++++++++++++++++++++++++
Mücahit, yılmadan günleri ekle,
Kara günden ak gün, seçilmez imiş.
Hak divanına dur, eceli bekle,
Kaderin önüne geçilmez imiş............Kemal Bölükbaşı.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Deli akan çaylar bir gün durulur
Deli taylara da köstek vurulur
Sanma kara günler öylece durur
Gün doğmadan neler doğar ey şair.......Naime ÖZEREN
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dünya ben senin neyine kandım
Diyar diyar illerini gezdim dolandım
Gençlikte ben ile gelecek sandım
Gelmedi giden, kor akşamlarında yandım....Bülent BAYSAL.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sabır kar etmiyor, yokmu hiç çözüm
Neredesin şimdi, ey iki gözüm
Belki sana bu ilk, belki son sözüm
Canından can ister,bu can sahibi.........İbrahim Değerli
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mahmut Mücahit Özdemir
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A   -  Ceylan  Yürekli

Dile kolay çekmek,onca hasreti.
Bırakıpta gitmek,zalim gurbeti.
Gönül istemezmi,aşkı sevgiyi.
İstesemde olmaz,sevda yüreklim.

Bu gönül hasrettir,bir sıcak ele.
Vermemmi canımı,bir tatlı söze.
Birkere bakmadan,o ela göze.
Kapanmaz gözlerim,sevda  yüreklim.

Ne acılar çektim,hasretmiş adı.
Böyle yaşamanın,kalmadı tadı.
Kırdı acımadan,tuttuğum dalı.
İsyanım kadere,sevda yüreklim.

Kim severki böyle, yaralı kalbi.
Vefasız  zehrini, akıtıp gitti.
Egerki sendeyse, derdin melhemi.
Verde kurtulayım,ceylan yüreklim.

+++++++++++++++++++++++++++
Dost kalemlere cok tesekkürler
+++++++++++++++++++++++++++

Çok hasret kalmışım o tatlı dile
Birlikte olsaydım ben senin ile
Hatta biz beraber her an el ele
Ölsem de gam çekmem güzel yürekli...Bedri Tahir Adaklı

Ben sensiz istemem devleti devran
Ben meliki aşkım neyleyim ihsan.
Bir nim nigah etse eğer o sultan.
Nigaha muhtacım sevda yüreklim........ Mahmut Ünsal

Hayalin odamda cama vururken
Gönlümün gülleri solup kururken
Söyle nerden çıktın,durup dururken
Ölümsüz Sevdamsın Asi Yüreklim..........İbrahim Değerli

Gönül derdine çaredir,güzel bakışın
Hayatıma renk katsın, tatlı gülüşün
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Yaramı Kanatmadan, ellerin sarsın
Korkmasın çok severim sevgi yürekli............Gönül Bag

Kınamayın derdim başından aşkın
Bir gariptir gönlüm sılaya düşkün
Hasreti yüzünden olmuşum şaşkın
Bu nasıl sevdadır ceylan yüreklim.......................Ali Şahin

Sevdamın adı sen,hasretlerdeyim
Yürek dayanmıyor,gurbetlerdeyim
Çağırsam gelmezsin,zalim yüreğin
Sevmesen de beni,silemem seni..................Canan Ereren

Mahmut Mücahit Özdemir
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A  -   Çıkarlar Uğruna Bitti İnsanlık

Yine bir oyun var,malum yerlerde.
Çok ince hesaplar işin içinde.
Aç kurtlar,çakallar istim üstünde
Çıkarlar uğruna bitti insanlık.
***

Kimi saltanat peşinde,kimi petrolün.
Elbet ahı tutacak,onca mazlumun
Unutulurmu sandın,yaptığın zulmün
Çıkarlar uğruna bitti insanlık
***

Taş,toprak yıkanmış,göz yaşı,kanla
Gövdesi ayrılmış,başı bir yanda
Okunmaz böylesi, hiçbir kitapta.
Çıkarlar uğruna bitti insanlık.
***

Güvendiğin dağlara karlar yağarda,
Ne maldan ne tahttan,sana bir fayda
Kalacaksın birgün,mutlak ayazda
Çıkarlar uğruna bitti insanlık.
***

Bak o kara günler,çabucak geldi
Ektiğin fırtına,sözlerin seldi
Mangalında küller,dağıldı gitti
Çıkarlar uğruna, bitti insanlık.

Mahmut M.Özdemir
30.06.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-     Dün Gece

Dün gece...
Sanki sel olmus,
Yüreğime akmıştı,gözyaşlarım.
Ne yazikki kurudu..
En kurak mevsimine girdi,
Göz pınarlarım...

Biran...
Söküp atmak geçti,
Seni içimden...
Çok denedim ama...
....Olmadı başaramadım,
Hep seni sayıkladı,
Isminle yanan dudaklarım..!

Oysa dün gece....
Senden bana kalan anılardan..
Elime ne geçtiyse...
Savurdum, savurdum rüzgarlara,
Ölü toprağı niyetine..!

Artık...
Hep cevapsız kalacak,
Mişli geçmiş zamanla sorduğun soruların,
Kimbilir daha kimleri boğacak,
Gözlerinden akan o sahte göz yaşların..!
Kimler dinleyecek masalını,gözlerinin içine bakarak,
Mehtaplı gecelerde....kayıp giden yıldızların..

Ben..
Nereden bilebilirdimki,
Bakır renkli bir Eylül akşamının...
Koynunda,
Senin ihanetini,benden gizliyeceğini..!
Nerden bilebilirdimki..
Senin ruhunun derinliklerinde,
Yosmalığın kol gezdiğini..!

Hadi geç oldu artık...
Sen boş ver beni,
Git sen git...bekletme yolunu gözleyenleri..!
Istersen...
Bir tatlı gülüsünle,
Dünyamı altüst ettiğin yere bırak beni,
Yakomozların,yıldızların ihanetine isyan ettiği,
Bu sessiz gecede...

O kuytudaki,yosun kokulu ıssız köşeye..! .
Sen bırak beni..

Bırak beni.. yine hüzünlü gecelerin koynuna,
Ben,kendi ateşinde eriyen fersiz bir mum gibi,
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Usul usul tükeneyim....eriyip.....biteyim
Yok olayım...!
Bilinmez bir yola doğru çekip gideyim....!

Mahmut M.Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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A   -  Unutamadım Seni..!

En ucuzundan
Trabzon kara lastiği,
"Gislavet" ayakkabımla
Tarlalarda
Patlak bi mika topa kağıt doldurup
Deliler gibi peşinden koşuşturduğum..

Çocukluğum....! !

Yoksulluk içinde geçse de
Hayatımda ençok mutlu olduğum

O günlerim geldi aklıma...

Ve..
Çocukluğumdan bu yana..
Ne ayakkabılar girdi çıktı,şu nasırlı ayaklarıma..

Ama ben..
Baktığım her vitrinde
Girdiğim her ayakkabıcının
Çocuk reyonunda
Hep onu aradım..

Doyasıya giymem kısmet olmadan
Bir Bayram arefesinde
Kurtalan Ekspres´inde
Yitirdiğim.! .

Ahhh..
Ahhh ki ah..!
O benim kahve renkli
Güzel iskarpinim..

Dün yine arefe idi
Torunlarım kendilerine
Hep marka ayakkıbılar beğendi..!

Bense..
Çocukluğuma doğru uzayıp giden
O raflarda
Bulamıyacağımı bile bile
Yine de..
Seni aradım,ümitsizce

İskarpinim...! ! ! .

Bak..
Aradan koca bir ömür geldi geçti
Seni hala anılarımdan silemedim..!
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13.09.2016 / Berlin_____________________Mahmut M. Özdemir

.......................................................................
Çok teşekkürler Zeybek Hocam.
.......................................................................

'Bir bayram öncesine, düştü veda korkusu
Biri yol arkadaşım, diğeri bayramlıktı
Yıllar sonra anladım, buydu vefa duygusu
Sırt sırta verdiğini, taşımak adamlıktı…! '........Mustafa Bay

.........................................................................
Çok  teşekkürler Bülent Bey Kardesim.
.......................................................................:.
Zaman olur, anılar düşer an'a, karanlıklar aydınlanır
An olur, aydınlıklar anılarda kararır
An'lar vardır, bir ömür gücüdür yüreğin
An'lar vardır ki kıyametidir yer kürenin.......Bülent BAYSAL
..........................................................................

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-    17 Ağustoslar Silinsin Takvimlerden

Ah..birileri...
Alıp götürseydi beni,
Götürseydi.....
Yağmurunda,karında,
Çamurunda boğuştuğum,
Tozunu toprağını yuttuğum,
En delikanlı anılarımın mekanına...
Top oynadığımız, o boş alanlara...

Ne olurdu görebilseydim birkez daha,
Eğer hala...
Teslim olmamışsa,
Beton yığınlarına..!

Sonrada...
Yürüyüp giderdik hep beraber,
Bizim mahalleye...
Değerini bilemediğim o günlere..!

Subay evleri vardı,bizim hemen yanı başımızda.
Hergün,güzel köylü kızları gelirdi gündeliğe
Al aldı yanakları..
Çiçekli pazendendi,o güzel şalvarları.
Hep biz geçerken...
Mutfak pencerelerinden..
Bazen el sallarlardı,
Bazende domates,biber atarlardı.
Kafamıza..!
Biz yinede..
Güle oynaya geçer giderdik,
Alışkandık, onların o güzel işvelerine..!
Akşamları..
Bir alemdi,bizim sokak..
Şamata gırgır..
Çokta koyu muhabbetlerimiz olurdu,
Sokak lambalarının ışığında...
Biz...mehtaplı gecelerde,
Gezer tozardık da...
Yolumuz mutlaka,arada düşerdi Çark´a,
Keyifle yudumlardık,tavşan kanı çaylarımızı,
O, asırlık çınar ağaçlarının altında,
Sonrada...
Geç saatlerde,
Semtimizin arnavut kaldırımlarında...! !
Son bir tur daha atar,öyle dağılırdık evlerimize..

Ne olurdu sanki..
Bir eski..
Siyah beyaz resim gibi,
Çizilseydi..
Canlansaydı ruhumda
Mahallemin o eski hali,
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Hani....
Bizim oturduğumuz,o ahşap evli.

Ne olurdu,
Yaşanmasaydı,o uğursuz gece..
Alıp götürmesiydi,hayallerimi,umudumu.
O kireç kokulu,
Zamansızca esen,beyaz toz bulutu..!

Silin..ne olur silin...
Bütün takvimlerden,su 17 Ağustos´u,
Silin ne olur,Bin dokuzyüz doksan dokuzu.
Sakın göstermeyin bana,
Ölümün,acının gölgesi sinmis,moloz yığınlarını,
Göstermeyin...
Dönüp ardıma, bakamadığım harabeleri..!

Rüzgarlar esmesin ılık ılık..
Ağustos´un o sıcağında,bir öğlen vakti.

Ve.. ben giderken..
Bir Eylül sabahının alaca karanlığında.
Yine öyle...sızlamasın burnumun direği..!
Ne olur..kapatın yarı açık gözlerimi.
Birkez daha görmeyeyim...
Anılarımı karartan, o son sahneyi..!

Mahmut M. Özdemir
26.05.2015 Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-    Ah Be Ustam

Ah be ustam..
Bak..ben yine dağıldım.
Senin o çürük ipli tesbihin gibi.
Ama sen.! !
Kalfalar,çıraklar,müşteri.
Bir çırpıda toplardınız,düşen taneleri.

Şimdi..
Söylesene be ustam..!
Söylesene..
Kim toplayacak,beni
Kim...kim saracak yaralarımı.!
Ah be canım ustam,
Sen derdin ya bana hep...
"Oğlum,önce can,sonra canan"..
İşte...
Birtek tutunduğum kuru dalım vardı,
Nice fırtınalara dayanan,
Uğruma, binbir türlü badireler atlatan..
En sonunda...
Onuda elimden,kader çekip aldı.

Şimdi ayazda kalmış,
Küçücük bir serçe gibiyim..
Tiril tiril titriyorum be ustam..!

Ah ustam...ah;
Doldur" derdin...doldur ulen,şu torbanı,çuvalını,
Değirmenin suyu hazır akarken...
At bir kenara,dursun derdin,tasını,tarağını.
Hayat bu hiç belli olmaz,
Sen her zaman keskin tut,baltanı,nacağını.
Derdinde...
Ben..,yine güler geçerdim...! !
Degirmenin suyu hep akar zannederdim.
Sen yine bana kızar,
İç geçirir,başını öfkeyle sallar
"Ne halin varsa gör be" derdinya...

İşte,sonunda gördüm be ustam..!
Elimde kalan,ne tas,ne tarak,
Ne bir balta,nede kör bir nacak...
Ben...
Öylece kalakaldım,be ustam,
Öylece...çırılçıplak..!

Ama sen yinede sakın üzülme,
Yaşanacakmış,yaşadım,
Ben kader adamıyım...
Bak...onun için hala gülümsüyorum,
Canım ustam..
Ya sen...sen nasılsın..!
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Tansiyonun,şekerin,kalbin..
İlaçlarını,zamanında al,aksatma sakın..!

Bak yine sen haklı cıktın
Zaten sen hep haklıydın be Ustam..!
Hep haklıydın...

Mahmut Mücahit Özdemir
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A  -  Bir Asır Onunla..

Hep o tatlı gülüş,güzel yüzünde
Nurlu bir ışık var,sanki özünde
Her gece rüyamda,gündüz düşümde
Şu yalan dünya da,avunurum ben
***

Çok şeymi istedim ben o huri den
Henüz geç olmadan, vakit var iken
Sürseydi yarama,aşk melheminden
Bir Asır onunla,yaşlanmazdım ben
***

Bilmem şu feleğin,benle işi ne
Bir tutam sevgiyi,çok gördü yine
Hiç nail olmadan,ben sevilmeye
Ölsem bile ona,gücenemem ben
***

__________________________________Mahmut M. Özdemir
05.07.2016 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-    Bir İnsan Düşünün

Bir insan düşünün...
Yatağa mahkum,uzanan her elden medet uman,
Çektiği, binbir ızdırabı yüzünden okunan,
Eğer sen,sorunsuzca,nefes alıp veriyorsan,
Bence senin icin bayramdır,yaşadığın o her an

Bir insan düşünün
Sebebini bile bilmediği, çirkin bir savaşın icinde.
Her an ölümü görür, çocuğunun korku dolu yüzünde...!
Eğer sen,yaşıyorsan çoluğunla,çocuğunla mutlu evinde
Bence,senin icin bayramdır,yaşadığın o  her an......! ,

Bir insan düşünün.
Evladı,bu benim vatan borcum demiş,gitmiş askere,
Birgün bir subay gelir,oglunun künyesini verir eline....!
Eğer, çocukların evinde,bakıyorsa sevgiyle,senin yüzüne.
Bence senin icin bayramdır,yaşadığın o  her an..

Bir insan düşünün...
Elinde pazar filesi,yürürken ağır aksak kaldırımdan,
Nasıl bir kör talihse,gelir onu bulur,çarpar yanından.
Can çıkmaz ama sürünür,olur gözden,koldan,bacaktan
İşte sen,coşkuyla eğlenip,çalışıp,ekmeğini kazanıyorsan.
Bence senin için bayramdır,yaşadığın o her mutlu an..!

Bir insan düşünün...
Ne işi var,ne gücü,kimsesiz,düşmüş elden ayaktan,
Bir lokma ekmeği ararken  çöp bidonlarından
Eğer sen, elin kolun yiyecekle dolu,evine gidiyorsan.
Bence senin  için bayramdir yaşadığın o her an...!

                                                       Mahmut M. Özdemir
                                                         04.10.2014

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dost kalem,Gönül Bag hanıma tesekkürler
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bir insan düşünün
Hayatı hep sevdiklerinden uzakta geçmiş
Ekmek parası için gurbete düşmüş yanılmış
Yalnızlıkla hep sınanmış horlanıp ezilmiş
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Eğer sevdiklerin yanında güç veriyorsa sana
Bence senin için bayramdır yaşadığın her an.............Gönül Bağ...

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-    Geceler

Bekledim cemreler,düşsün içime.
Buz tutmuş yüreğim,çözülsün diye
Hasretim bir yudum,aşka sevgiye
Bana zindan oldu,zalim geceler.

Bitecekmi birgün,onca dertlerim
Biçare derdime, benim sözlerim.
Elemle kavrulur,yanar yüreğim.
Bana zindan oldu zalim geceler.

Zamansız bozuldu,o şirin bağlar.
Elimde kurudu, tuttuğum dallar.
Dinsede göz yaşım,yüreğim ağlar.
Bana zindan oldu,zalim geceler.

Sılaya dönmekti,bir tek hayalim.
Tükendi kalmadı,benim mecalim.
Böylemi yazılmış,kara talihim.
Bana zindan oldu,zalim geceler.

Beklerken baharı,hazanı buldum.
Hatam neydi diye düşünüp durdum.
Başımı yastığa, koyamaz oldum.
Bana zindan oldu,zalim geceler.

                                                      23.05.1986
                                             Mahmut M.Özdemir

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
O güzel dörtlükleriyle  siirime eslik eden dostlarima sonsuz tesekkürler.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gurbetin kahrını çekenler bilir,
Kolay mıdır gurbetten sılaya gelinir…
Hasret yakar içini, ciğerlerin delinir;
İşkence olur çıkar karanlık geceler.................Talat Semiz

Hayale kapılıp gönlümü yorma
Ağlaya ağlaya, karşımda durma
Kaderden felekten,hiç sebep sorma
Seni benden etti,zalim geceler................. İbrahim Değerli

Ettin bu Dünyada halimi yaman
Yanarım yürekten olmuşum duman
Böyle hasret ile geçer mi zaman
Bana zindan oldu,zalim geceler............Ali Şahin (Elbistanlı)
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Gönül kış yaşarsın narlar içinde
Saçların bembeyaz, aklar içinde
Acılar artıyor hep biteviye
Bana zindan oldu zalim geceler.................Naime ÖZEREN

Ufacık çocuktum gurbete yollandım
Gurbet zor idi ağlayarak dayandım
Dönülmesi zor bir girdaba takıldım
Bana zindan oldu zalim geceler.................Hayriye Aygül

Her sair siir yazmistir geceye,
Gece vakti dile gelir heceler...
Bu gidisle haller varir niceye?
Bize dost sizeyse zalim geceler.......................Y.Akkaya

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-    Gurbet Çocukları

Derdimiz...
Biraz tuz,biraz biber değilmiydi.?
Bir lokma ekmeğin yanında.
Neyimiz eksilirdi...
Biraz sabırla...
Kanaat etseydik aza

Ne olurdu sanki..
El kapısında,
Sevgi,şevkat dilenmeseydik.
Sermeseydik...
Gururumuzu,ayaklar altına,
Hiç değermiydi..
Alın terimizin bir tek damlasına..! .

Kimbilir..

Belki o zaman
Katlanmazdık,
Kin kusan
Nefret dolu bakışlarına
Hans´ın... Petra´nın..
O  alaycı,küstah tavrına.!

Sebep neydi...?
Neydi bizi,mahkum eden,
Kuru bir yaprak gibi
Savurup,gurbet ellere düşüren.
Açlıkmıydı,sefaletmiydi,sahiden.?
Şimdi....
Bir fazlamızmı var..?
Yurdumdaki
Memurundan,işçisinden..!

Oysa gurbet ellerinde....

Kadını,erkeği koşar,ek iş peşinde,
Bi haberdirler,evde olan bitenle.
Çocuklar sokakta,kimbilir nerede,
Okullarda perişan garip çocuklar..

Bir ev,bir mülk daha alalım derken,
Kimi mideden oldu,kimi kalbinden,
Kimi kızından oldu,kimi gelinden,
Hayatları kararan,garip çocuklar.

Dünyayamı geldik yoksa biz erken.?
Yoksa yıllarmı kısaldı,dönelim derken.
Gözümüzün önünde gençlik giderken,
Vebalimizi çeken,garip çocuklar..!
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_________________________Mahmut M. Özdemir

**Öteki**

zıpkın gibi delikanlıydım
başımda kavak yelleri
neyime yetmedi bilmem
memleketimin bir lokma kuru ekmeği
ben mi istedim çekip gitmeyi
yoksa yaşam mı sürgün etti gurbet ele beni
anımsayamadım
sanki asırlar önceydi...

en güvendiğim dostlar
yolunacak kaz gördüler
aldattılar bizi
yüzlerinde en sevimli maskeleri
bizler;
yurtdışında YABANCI
ülkemizde ALMANCI
her ikisinde ÖTEKİ
itilmişliğimin isyanı taştı yüreğimden
parmak uçlarıma birikti
yeter, yeter
Yeteeeeerrrrrrrr! ...
işte…
çekip alıyorum yüzlerinizden maskelerinizi,
siz hep bendiniz,
bendeydiniz,
benimdiniz
ya ben?
ben neden ÖTEKİ? .........Naime Özeren

*********************************************************************
********
Canım öğretmenime sonsuz teşekkürler,selamlar,saygılar,sevgiler..
*********************************************************************
********

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-    O Mevsimler Gibiydi

O...

Mevsimler gibiydi,
Tıpkı...
Memleketimin havası gibi,
Arada bir değişirdi,
Bazen güneşli
Bazen de,
Parçalı bulutlu olurdu,

Ardından,
Yağmur başlardı,
Sicim gibi,
Güzel gözlerinden..

Bazen de..
Fırtıınalar kopar,
Şimşekler çakardı..
O sevgi dolu yüreğinde.

Ama..
Saman alevi gibi,
Gelip geçiverirdi hemencik..!

Sonra...
Sonra gülüşlerinde..
İpek kanatlı kelebekler uçuşur
Renk renk çiçekler açardı
Bahar kokulu
O pembe yanaklarında.

Ve..
Birkez daha,
Durulur...
Yine süt liman olurdu.
mahsun bakışları

Güneş..
Her seferinde,

Bir başka doğardı.
O güzel gözbebeklerinde..!

_________________________Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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A   -biz Ayrı Dünya  İnsanlarıyız..!

Biliyormusun..?

Bu gün..
Dünden daha neşeliyim..
Gazoz kapaklarımla dolu ceplerim
Elimde topacım, renga reng misketlerim,
Hep çocuksu,
Hep sevecen,hep mutlu.

Belki de
En güzel yanım..
Çektiğim onca acıya inat,
Bedenimde sıp sıcak dolaşıyor kanım..!
Yine de buz kesmiyor ellerim.

Ve kalan..
O kısacık zamana
Nazire yaparcasına
Yeniden filizlendi,yeşeren ümitlerim..!

Oysa sen,
Sen,hep tedirgin
Hep benden dertli,benden şüpheli

Ah güzelim,ah bitanem
Ne olur bakma bana öyle boş gözlerle

Biz..
İki ayrı dünyanın insanı..

Senin genlerin bu dünyaya ayarlı
Bense.
Belki de bir uzaylı..!

Çaresizce..
Ben hep ona bağlıyorum,
O ürküten bakışları
Bana karşı hep böyle tutarsız olmanı

Yoksa
Sen hala Anlayamadınmı..?

Belki..
Herşey için çok geç ama
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İnan bana..
Biz ayrı dünyaların insanıymışız.
Farkında bile olmadan,
Gönül bağı
Dediğimiz o yolları..

Ne yazık ki,çoktan ayırmışız..!

10.10.2016..Berlin_________Mahmut M.Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-   Selam

SELAM

Bazen...
Zihinlerdeki şüpheyi,
Bazen de ruhunu kemiren
Kuruntuyu,kibiri,
Yok eder,eritir..
   *
Arındırır...
Kendinen uzaklaşan,
Kaybolmaya yüz tutan,
.................kişiliği,bencilliği

Ve..
Bir çırpıda açıverir,
Gönül kapısındaki,
O paslanmış,küflü kilidi..!

  *
Ard niyetsiz,gönülden verilen bir SELAM.
Işte o öyle ulvi,o öyle yüce bir KELAM...! !

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-   Üçbeş Kuruş,Atmak Önlerine..!

Ah be kardeşim,
Ben..
Hangisini,neyi anlatayım..
Bilmemki..
Nerden tutup,neresinden başlayayım.
**
Desem ki..
Şu Avrupa´nın göbeğinde..
Sözde..
Medeniyetin beşiğinde..! !
Bazen bende..
İnanamıyorum,yaşadıklarıma, gördüklerime
**
Bir bebek gördüm...
Pancar gibi kızarmış,yırtınırcasına ağlayan,
Per perişan, bir çocuk arabasında..
Berlin´in o meşhur metro istasyonunda,
Herşeyin aleni yapıldığı,uyuşturucu pazarında
O kan çanağı gözleriyle.
"Kurtarin beni" dercesine,yalvararak bakan,
**
Yanı başında, dilenen..
Zavallının, madde bağımlısı,
O günahkar,Polanya´lı annesi.
Bir başka köşede..
Avını bekleyen atmaca gibi,
Vicdan yoksunu,zehir taciri..
**
Anne..
Çocuğunun mamasından önce.
Ne edip edip alacak, o kahrolası zehiri
Ve batıracak..bininci,onbininci kere..
Kadere isyan edercesine,
O laletli iğneyi.
Tutunabilmek için hayata,yokki başka çaresi..!
**
Dudaklar kavrulmuş..
Gelmiş yine,o davetsiz misafiri.
Tiril tiril titriyor,her bir yanı...
Bebek ağlıyor...bebek aç,bebek susuz..
Anne çırpınıyor,anne kahroluyor.
Anne perişan,anne çaresiz, anne mutsuz..
**
Bizlerin elinden gelense.
Sadece,ve sadece..
Acımaklı gözlerle bakmak,hallerine..!
Varsa cebimizde üçbes kuruş,atmak önlerine..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-   Zor Olur Abi..!

Salla sen bey abim,salla da salla
Cahilsin derdim,yaşın genç olsa
Nereden kapıldın, sen böyle hırsa
Boşuna uğraşma,kızmam ben Abi
**

Yaşına hürmettir,suskunsam sana
Yaptıkların inan sığmaz vicdana
Bu nefret bunca kin,kalbinde hala
Söyle derdin nedir,söyle sen Abi
**

Bak nasıl sararmış,düşen yapraklar
Günler aylar değil,geçiyor yıllar
Verilecek bir gün, bütün hesaplar
Ahirette hesap,zor olur Abi

___________________________Mahmut M.Özdemir
22.06.2016  / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-  Bir Buruk Tebessüm

**BİR BURUK TEBESSÜM**

Hani sen hasrettin,sevgiye aşka.
Seher yeli gibi,hep sessiz estin.
Edan bir başkaydı,nazın bir başka.
Seni sevdigime,bin pisman ettin

Ateşlerde yandı,yandı şu gönlüm.
Sabretmekle geçti,geçti şu ömrüm.
***

Sana gelen dertler,cefa bu cana.
Bir ahın işitsem,bin ah ederim.
Desemde ne çare, inanmaz bana.
Dertleri içime,atar giderim.

Ateşlerde yandı,yandı şu gönlüm.
Sabretmekle geçti,geçti şu ömrüm.
***

Artık ne ederim,ben bu canımı
Varsın herşey böyle, böylece kalsın.
Vurdun can evimden,deştin yaramı.
Batsın gayri dünya,batarsa batsın.

Ateşlerde yandı,yandı şu gönlüm.
Sabretmekle geçti,geçti şu ömrüm.
***

Hiç bitmez sandığın,mutlu anlardan.
Bir buruk tebessüm,kaldı hediye.
Ardına bakmadan,giden yıllardan.
Geriye ne kaldı,ne olur söyle.

Ateşlerde yandı,yandı şu gönlüm.
Sabretmekle geçti,geçti şu ömrüm.

Mahmut M. Özdemir
27.11.2

--
Değerli dostlara candan.Teşekkürler  --

Ne acılar duydum neler hissettim
Vurdun sol yanımdan nefesim kestin
Her gece mehtaba çıkıp seyrettim
Seraptın ömrümde meltemdin estin

Ateşlerin yandı gönül köşkünde
İlmek ilmek işli sensin ömrümde......Bülent BAYSAL
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..................................................................................................
Yılların suçu yok, biz bizi seçtik
Üzülsek bile hiç, gönül ezmedik
Yolumuz uzundu, birlikte geçtik
Yorulduk ama bil, boşa gezmedik.

Ateşlerde yandı,yandı şu gönlüm.
Sabretmekle geçti,geçti şu ömrüm. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

.........................................................................................................................
Gönül şen şakraktı, baharım sendin
Kırağı vurdu da sararıp soldum
Bu ayrılık yaktı, fitili kendin
Yeller savurdu da toz duman oldum

Ateşlerde yandı,yandı şu gönlüm.
Sabretmekle geçti,geçti şu ömrüm.........Özcan Akkus

-----

El değdirmem senin, resmine büstüne
İnsan selam vermezmi eski dostuna
Yaslarken başını göğsümün üstüne
Ateşlerde yandı,yandı şu gönlüm.
Hayalinle geçti,geçti şu ömrüm..İbrahim Değerli.

-----
-----
Onsuz gecen zaman,derde devaymış.
Varlığı yokluğu, olsada ziyan.
Tutmuyor elimden,kadere takmış
Yıllanmış sevgisi, yalanmış yalan.

Ateşlerde yandı,yandı şu gönlüm.
Sabretmekle geçti,geçti şu ömrüm..............Talat Özgen

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-  Diyemiyorum..! !

bir tatlı gülüşle girdi kalbime
rüyamı gerçekmi,bilemiyorum
güzel gözlerine,gülen yüzüne
meftun olduğumu,diyemiyorum

diyemiyorum ah,diyemiyorum
rüyamı gerçekmi,bilemiyorum
***

kaderin ilmeği bağlı dilime
beyhude uğraştım,çözemiyorum
yüreğim kan ağlar,garip halime
ne yapsam ne etsem bilemiyorum

bilemiyorum ah,bilemiyorum
ne etsem ne yapsam bilemiyorum

***

bir damla terinde,derdim ilacı
melhem ol yarama,diyemiyorum
umut yok dese de,bakan her falcı
ben onu kalbimden,silemiyorum

silemiyorum ah,silemiyorum
ben onu kalbimden,silemiyorum

Mahmut M. Özdemir
12./ 12./ 2016 / Berlin

..............................................
Dost kalemlere teşekkürler
.............................................

Ne kadar zordur o diyememeler
Rüya mı gerçek mi bilememeler
Haykırıp, el edip görülmemeler
Çile mi, sevdamı bilemiyorum.........Bülent BAYSAL

hayal mi, gerçek mi bilmem hallerin
Beni sarhoş eder tatlı dillerin
Aşk ile çığrışan tüm bülbülerin
biride ben olam diyemiyorum..........Ozan Ali Aydın

Önümde duruyor hayalden perde
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Gözlerim arıyor seni her yerde
Kim bilir şimdi sen, nerdesin nerde
Sensizliğe çare bulamıyorum........ İbrahim Değerli.

Gözlerim her zaman sana kilitli
Sollayıp geçemen yol tek şeritli
Sana olan sevdam çok içerikli
Gözüm kamaşıyor göremiyorum............Bülent ARKAN

Sessizce çekilsem kendi köşeme
Kurduğum hayale kıyamıyorum
Kederi yok sayıp katsam neşeme
Benimle var mısın diyemiyorum... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-  Gör   Diyemedim..

Geceler inledi feryadım ile
Çok acılar çektim,çok ahlar ettim
Nemlenir gözleri,üzülür diye
Gel gör şu halimi,gör diyemedim
***

Ne baharlar geçmiş,dört bir yanımdan
Küsmüştüm hayata,hiç göremedim
Bir zalim yüzünden,bezsemde candan
Gel gör şu halimi,gör diyemedim
***

Meğer ne yamanmış,sevdaya düşmek
Bu gönlüme ferman, dinletemedim
Böyle çekmektense,yeğlerim ölmek
Gel gör şu halimi,gör diyemedim
***

Bir ömür harcadım,sevdam uğruna
Acıyıp lütfedip,sev diyemedim
Gururumu  serip, onun yoluna
Gel gör şu halimi,gör diyemedim

____________________________Mahmut M. Özdemir
  29.05.2016  / Berlin.

..........................................................
Teşekkürler Nurten Hanım.
..........................................................
hayata küstürdün bak şu gönlümü
sevmemeye yemin ettim gördün mü
sana adamıştım bütün ömrümü
sevdama merhem ol sar diyemedim.... Nurten Işılak

................................................................
Teşekkürler Bülent Bey Kardeşim.
...............................................................
Sevdanın korunda yanan ben idim
Ben seni ölesiye hılafsız sevdim
Hani ben sevdamızda koca bir devdim
Gel gör şu halimi, gör diyemedim.........Bülent Baysal..
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....................................................................
Teşekkürler Zeybek Hocam
....................................................................
Sadece göz yetmez, gönül de gerek
Yanında kocaman, seven bir yürek
Yıllardır bekledim hasret çekerek
Gel gör şu halimi, gör diyemedim.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

...........................................................
Teşekkürler Ömer Bey Kardeşim.
..............................................................
Gönülden geçenler dile gelmiyor
Kısmet uzanmadan ele gelmiyor
Bir zalime düştüm çilem dolmuyor
Gel gör şu halimi,gör diyemedim......Ömer Gündoğan

................................................................
Teşekkürler Vahit Bey Kardeşim
.................................................................
Bir ömür acı çekmek, seni düşünmek
Yoruldu düşlerim söz, geçiremedim
Kendi düşen ağlamaz, çatlasın yürek
Şu zavallı gönlümü, gör diyemedim......Vahit Varol

................................................................
Teşekkürler   Nermin Hanım
................................................................
Yanıyor sevdanla gönlümde dilek
Nasıl bir kader bu ah zalim felek
Bülbülüm şakıyor susmuyor yürek
Gel gör şu halimi gör diyemedim...... Nermin Seyratlı

...........................................................
Teşekkürler Sadiye Hanım
...........................................................
Baharımda sen oldun hazanımda
Düğünümde seninle bayramımda
Bitsin bu hasret erelim vuslata
Gel gör şu halimi,gör diyemedim......O nur O

...........................................................
Teşekkürler Ali Şahin Kardeşim
............................................................
Her yanımı senin hasretin sardı
Simsiyah saçlarım beyaz ağardı
Gül benzim kurumak için sarardı
Gel gör şu halimi gör diyemedim....Ali Şahin
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Mahmut Mücahit Özdemir
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A-  Ne Zaman..

Ne zaman
Kaçmak uzaklaşmak istesem
Beni bedbaht eden
Yüreğimi tiril tiril  titreten
Bir türlü çare bulamadığım o dertlerimden
Hele insan kılığındaki,o ucubelerden,kalpsizlerden

Ne zaman içim yansa
Fırtınalar kopsa
Sevgiyle çağlayan derelerim
Sevgisizlikten kurusa
Yüreğimin,
Çöle dönmüş
O derin vadilerinde...!

Tek çaremdir
Bulabildiğim,sessiz,ıssız bir koy
Yada..
İşte öyle ıssız bir ada..!

Belki de...

Hiç eremeden menzile
Martıların bile
İnzivaya çekildiği bir gecede

Acı bir çığlık..! !

Ve..
Yırtıpta...
Paçavra bir bez gibi.
Hep içimi ürperten o karanlıkları
Bindirmek bodoslama..
Dört bir yanımı saran
O umutsuz,o karanlık yarınlara
Parçalanmak
Lime lime..

Ve yok olmak..
Rotasız bir  geminin kaptan köşkünde
Kader denilen oyunun o son perdesinde...!

____________________________________Mahmut M. Özdemir
24.08.2016  / Berlin  / Saat:12.13

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-  Savaşın Çocukları

Güneşi...
Bir başka doğar,
Bu mutlu diyarların..!
Işıl ışıldır gözleri,
O şanslı insanların..

Oysa...
Bir lokma ekmeğe, uykuya hasret,
Savaşın çocukları.!
Onlar için yarın yok,
Bitmiş,tükenmiş umutları...

Çileli, barut kokulu  bir gün daha,
Ağır ağır kaybolurken ufukta
"Bugünde yaşıyorum anne" diyebilmek,
Bütün arzuları..
**
Bu ellerde..
Kan, barut ve ölüm kokar..
Mahsun eser,sabah rüzgarları.
**
Hani nerde, bu diyarların,
Gamsız,kedersiz göçmen kuşları,
Hani nerde o, özgürce kanat çırpışları
Duyulmuyor artık..
Leyleklerin, tanrıya yakarışları..!
**
Birazdan..
Yer gök inim inim inler,
Göz gözü görmez,sisten,dumandan.
Yağar,yağmur gibi...
Ölüm kusan mermiler,şarapneller.
Çöker cehaletin üstüne,
Cehennemden düşen, o kızgın ateşler...
**
Ah o,zalim,gaddar,acımasız insanlar.
Kan kızıllığında,o kalın perde,
Görünmez olmuş,görünürdeki umutlar..!
**
Bu nasıl bir kindir,nasıl öfkedir.
Bu nasıl bitmez tükenmez bir cephanedir.
Durmadan sürülür o namlulara..
Ne yiğitler,ne bebekler,ne insanlar can verdi.
Kefensiz girdiler kara toprağa..
**
Sinsice bir uğraş var..
Yıllarca akacak bu kan, bitmeyecek sanki.
Öyle bir kör kuyu ki,baksan da görülmez dibi..!
**
Bu kaçıncı beyaz güvercindi vurulan.
O bembeyaz kanadı,
Al kanlarla boyanan..
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Bu kaçıncı,zeytin dalıydı,
Gagasından düşen,ateşlerde kavrulan..!

                  Mahmut M.Özdemir
                   05.08.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-  Sen Olurdun

Yağmur olsaydım
Yeryüzünü sellere boğan,
Denizleri,nehirleri taşıran
Fırtına olsaydım,
Ortalığı kasıp kavuran
Inan..
Yinede sen olurdun,
Karizmamı çizip,boşluğumu alan
Beni..
Pamuk gibi yumuşatan..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A +++     Çok Geç Olmadan

Coşkun akan sular,bir bir kurudu.
Gayri yarınımdan,kestim umudu.
İçim bir volkandı,oda soğudu.
Iflah olmaz derdim,gec oldu artık.
***
Biz "canım" dedikçe,canlar aldılar
Ezeli düşmana,maşa oldular.
Geçilen her yola,tuzak kurdular
Bekleme hayırı,geç oldu artık.
***

Görsemde lokmanı,açmam derdimi.
Yurdum kan ağlarken,sürmem melhemi.
Çıra gibi yaksam,bende kendimi.
Ah bir ışık olsam,gam yemem artık.
***

Bakar körmü olduk,nasılda yandık.
Damaktaki tada,aldanıp kandık.
Zehiri verdiler,biz ilaç sandık.
Uyanın dostlarım,uyanın artık.
***

Belki yarın herşey çokgeç olacak.
Kalan birkaç gülde,hepten solacak.
Açılan yarayı kimler saracak.
Uyanın ne olur,uyanın artık

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Siirime eslik eden dostlara cok tesekkür ederim
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Çağırırım, çağırırım sunam uyanmaz
Çektiğim bunca derde gönül dayanmaz
Paraya tapar millet Allah'a inanmaz
Derdim boydan aşmış, Vatan derdidir...........Talat Semiz

Mahmut Mücahit Özdemir
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A- Açtım Yüreğimi,Gel Sen Kardeşim.

Düşman dibimizde,millet uykuda.
Elleri tetikte,yatmış pusuda.
Ha deyipte silmek çokta zor olsa.
Sileriz maziyi,gel sen kardeşim.

Göz dağı verelim,sinsi düşmana.
Sen sarıl yürekten,göster Cihana.
Umutlar kalmasın,başka bahara.
Açtım yüreğimi,gel sen kardeşim.

Yedi düvel geldi,ne oldu sanki,
Yaptığı yanında kalmadı baki
Yeniden yazdık biz,koca tarihi
Verelim sırt sırta,gel sen kardeşim.

Kim o yön verenler,biraz sorgula.
Çakal sürüsüyle,çıkma sen yola
Halaylar kurulsun,omuz omuza
Bize bizden fayda,gel sen kardeşim.

Kardeş kavgasıydı,bitti diyelim.
Şu gelen bayrama,mutlu girelim.
Yürekten sevgiyle,eller verelim.
Özlemle,hasretle,gel sen kardeşim.

Çelik zincir gibi,bizim yapımız.
İç içe kazınmış,alın yazımız.
Nice savaşlarda,aktı kanımız.
Şehitler aşkına,gel sen kardeşim

Mahmut M. Özdemir
15.06.2015

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dost kaleme tesekkürler...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
GAZA'YA DAVET

Koca bir imparatorluğu yok edenler hortladı yine
Oyun aynı,yüzyıl biriken fitne tohumları ellerinde
Fitne tohumları ekmekteler vatanımın her yerine
Yine Türk milleti karar verecek ülkemin kaderine

Ayrık otu gölgesinde yeşermekte fitne tohumları
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Sahneye sürülmekte yeniden siyonist senaryoları
Ne yazık ki oyuna alkış tutanlar ülkemin insanları
Vatan hainlerimiz bu oyunun kadrolu figuranları

Uyan ey Türk milleti zaman gaflet zamanı değil
Düşmanlarını tanımaya bak zalime etme meğil
Tüm Türkiye uyanık olsun kalmasın bir tek gafil
Silkinerek kendine dön ki bu millet olmasın sefil

Hatırla geçmişi biz ne fitneleri berteraf eylemişiz
Tüm Dünyayı karşımıza alıp kaderde birleşmişiz
Savaşarak yedi düveli yurttan atmayı becermişiz
Gücümüz üstünde savaşarak vatanı vermemişiz

Yine uzamaya başladı üst akıl ahtapotun kolları
Gaflet uykusunda olmamalı yüce Allahın kulları
Mücadeleye hazır olmalı Osmanlı'nın torunları
Hep ayakta olmamız gerek düşünürsek yarınları

Sıra torunlarında şimdi rahat uyusun atalarımız
Mecbur kalınca en ön saftadır kızımız kızanımız
İlelebet gönderde Bayrağımız,minarede ezanımız
Göğsümüzü siper edersek, mübarektir Gaza'mız...

28.06.2015 Bülent ARKAN
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mahmut Mücahit Özdemir
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A A-Her Şey Yalan Olmuş

Sabahın gözleri yine çok yorgun.
Kime dönüp baksam,yüzler hep solgun.
Belliki hayattan,yemişler vurgun.
Herşey yalan olmuş,vallahi yalan.
***

Yokki şu gurbette,dertsiz birisi.
Acıyla,çileyle dolmuş mazisi.
Ne duygusu kalmış,nede bir hissi.
Yalan olmuş herşey, vallahi yalan.
***

Varsa yoksa derdi,derdidir vatan.
Ah bir gidebilse,durmaz bağlasan.
Öyle ızdırapki,yürekten taşan.
Herşey yalan olmuş,vallahi yalan.
***

Ay gündüzden doğmuş,dağları aşmış.
Gurbetin gecesi,güne karışmış.
Şeytan tuzak kurmuş,duam şaşırmış.
Herşey yalan olmuş,vallahi yalan.

Mahmut M. Özdemir.
11.12.2015 / Berlin

*****************************************
Can dostlarıma, candan teşekkürler
*****************************************

Gönül kış yaşıyor narlar içinde
Saçlarım bembeyaz, karlar içinde
Kimseler durmuyor verdiği sözde
Her şey yalan olmuş, vallahi yalan.....Naime ÖZEREN
******
Dostluğun adı var, kendisi kayıp
Yanlışı, sahteyi gerçeğe sayıp
Ne utanç, ne haya, kalmamış ayıp
Her şey yalan olmuş, vallahi yalan! Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
*****
insanlığı eser ettik yalana
tamah ettik arsuzlığa talana
yakışmıyor bunlar insna olana
harşey yaalan olmuş vallahi yaalan..şair Yusuf Değirmenci
*****
Her günüm ızdıraptır her günüm dram
Vatan hasretiyle kanıyor yaram
Derdim kime desem anlamaz meram
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Her şey yalan olmuş, vallahi yalan............Bülent ARKAN

******
Gurbetin yolları taşlıdır tozdur
Duygular örtüşmez kültürü yozdur
Beni biz yapan dirlik en büyük kozdur
Her şey yalan olmuş, vallahi yalan

Sevdayı dillerde sakız etmişler
Nefretle gönüle, kini ekmişler
Bu günden yarına duvar çekmişler
Her şey yalan olmuş, vallahi yalan

Her şarkıda Vatan dilde dolaşır
Köyün de özlemi gönle bulaşır
Bilmem ki ne vakit dosta ulaşır
Her şey yalan olmuş, vallahi yalan........Bülent BAYSAL

******
Dost dost diye yaslandığın insanlar.
Arkansıra sana kuyu kazanlar.
Dünya malı çoğaldıkça azanlar.
Herşey yalan olmuş, dostlukta yalan....Atila Yalçınkaya

******
Dönüp de maziye bakmam bir daha
kendimi ateşte yakmam bir daha
Kimseye boynumu bükmem bir daha
Her şey yalan olmuş,vallahi yalan....... İbrahim Değerl

******

Derlerki dost hatır gönül sormuyor
Hasta düşmüş yataktan doğrulmuyor
Güzel yurdumda bir güneş doğmuyor
Acep ne söylesem dertli yoldaşa ben...Talat Semiz

******
Umutlar nafile,çıkmaz sabaha.
Ömür gecip gitti,dönmez birdaha.
Tükenen tek ömür, sanma sakın ha.!
Herşey yalan olmus,billahi yalan............Talat Özgen
******
 
Neşeli gün bilmem inan şaşırdım
Sıla hasretiyle sabır taşırdım
Kuş ettim gönlümü dağlar aşırdım
Ne zalim miş gurbet bilemedim oy....Ali Şahin (Elbistanlı)

Mahmut Mücahit Özdemir
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A- En Derin Uykusunda Koca Berlin

Vakit gecenin tam ortası,
Ve yine...
Ses soluk kesildi
Robotlar ülkesinde...
Gözümü alan,
Birkaç ışık vardı..
Şimdi onlar da söndü,
Karanlığa büründü,
Katran karası o asırlık duvarlar

Ip ıssız..
Boğazımda ilmeği
Yağlı urgan gibi
Uzayıp giden heybetli sokaklar

Bazen..
Bir inilti,bir yakarış duyarım
Tarihin derinliklerinden
Gestapo´ya gitmemek icin direnen
Geceyi yırtarcasına
Feryad edip inleyen
Kolunda "Davud yıldızlı" bir çaresizden..!

Belki de o feryad,o haykırış..

Vicdanen..
Hicap duyupta,
Soyundan,geçmişinden
Teselliyi şişelerde arayan
Bir evsizin yarasıydı kanayan..!

Şimdi...
Kurulmuş zemberekleri,
Ruhsuzlar ülkesinde
Herbir robot beyinlinin.

Yine...
En derin uykusunda.
Karalar içinde,şu koca Berlin....!

Mahmut Mücahit Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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A- Hayat Gömleği

Ya ben ne safmışım be..!
Her seferinde,
Şu hayat gömleğini,
Yanlış ilikledim,

Belki..
O yüzden,
Bir ömür geldi geçti..
Ben hala,
İki yakamı,bir araya getiremedim.

________________________Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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A- Kessem Seni Ey Dil

Nasıl yaptım Yarab,ben böyle gafı.
Yakıp kavurdum ben,sevdiğim canı.
Çok geç oldu gayri,olmazki affı.
Kessem seni ey dil,kessem ne fayda.
**

Bırak sen yazmayı artık bunadın.
Tek satır kelamla,yürek dağladın.
Sen haddini aştın,sen çok uzadın.
Kessem seni ey dil,kessem ne fayda.
**

Çoradı iyice benim toprağım,
Tuttuğum dalları kendim budadım.
Diken olur batar,herbir yazdığım.
Kessem seni ey dil,kessem ne fayda.

Mahmut M. Özdemir
09.12.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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A- O Derin Gamzelerinde..!

Yarınlara derlediğim
Demet demet düşlerim,
Hayallerim vardı
Bakmaya doyamadığım
Gamzelerinin derinliğinde

Ve ben..
Yüreğimde esen her fırtınada
Duldalarına sığınırdım..
Gözlerinin en kuytu koylarında
Senden habersiz,senden gizlice..!

Tıpkı..
Sana olan sevgim gibi
Biraz ürkek,biraz tedirgin,biraz sessizce..!

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A- Sonbahar Ayazı

Biliyorum ama

Yinede sen..
Bana öyle bakma
O tozlu albümdeki
Kırışmış,
Soluk renkli
Resme bakar gibi..!

Tabiki..
Sende haklısın..
Hangi bahar çiçeği
Çeker kahrını
Hele senin o körpe bedenin
Kaldırırmı hiç,
Böyle bir SON BAHAR AYAZINI..!

Onun için sende boş ver..
Çalma sakın kapıyı
Gir öylece içeri...
Hiç çıkarma ayaklarını
Hatta..
Üstünü başını..!

Hele bir soluklan,
Belki o zaman
Anlarsın..
Yaptığın o kocaman hatayı..!

Hem..bırak
Kapı..
Öylece açık kalsın

Birazdan,
Nasıl olsa sende o kapıdan
Kaçarcasına çıkarsın..!

Bak işte..!

İlaçlarımı yine
Komşuda unuttum
Ne yaparsın,
Unutkanlık işte,
Zamanın benden aldığı.

Belkide..
Sana pişmanlık payı.

Ama otur sen,bak keyfine
Ben..
Bi koşuda alır gelirim hemen
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Gelirim gelmesine de..! .

Belkide...
Dönüşümün biraz geç olması
En iyisi..
Bu arada sende,
Gem vurupta hislerine,
En doğru olanı seçersin kendine..! !

Ne olur..
Boş yere beni bekleme.
Sararmış solmuş duygularımı,
Yeniden yeşertme.

Bırak..
Bırak kalsın öylece...! !

Mahmut M. Özdemir
Berlin / Mayıs 2016

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A- Sus Pus Oldu Milletim

birkez çatmaya görsün o hilal kaşları
umuttu var olmaktı,o keskin bakışları
Öyle bir kudretti ki eritirdi taşları

medeniyet ışığı,o cenklerin aslanı
dar ederdi düşmana, kos kocaman cihanı
***

gördüm yine çatılmış,kabrinde o kaşların
bizi affetmesen de,atam sen çok haklısın
ne halkın efendisi,ne okumuş aydın ın

mutasyona uğradı bıraktığın o halkın
her yerde her köşede,yobazlar akın akın
***

İlkelerin fermansız,ışığı güç vermiyor
zulüme dur diyene,kimse yardım etmiyor
yandaşlar her alanda kanımızı emiyor

kimi kış uykusunda,girmez oldu zahmete
sus pus oldu milletim,kapıldı vahamete

            10.11.2016/Berlin /______________ Mahmut M. Özdemir

___________________________________
Senem Aygül Hocama sonsuz teşekkürler
___________________________________

Kalk Oğul Kalk

Kalk vatan mesken olmuş militanlara
Tez davranmazsan yenilirsin alçaklara
Havada insanlar bölünürken parçaya
Kalk oğul kalk hainler sarmış vatana

Bu topraklar kahraman yigitler mekanı
Sırtında top taşıyan ninelerin toprağı
On beşliklerin uğrunda akıttıkları kanı
Kalk oğul kalk analar yakıyor ağıtları

Sanma ki sessiz olan bu millet korkaktır
Gün gelirde siper ederse vatana kendini
Arkasında onurla bırakır telli duvaklı gelini
Kalk oğul kalk yalnız bırakma haine ülkeni

Vatan uğrunda ölmek bize elbette şerefli
Sakın arka çıkıp tutma onursuzların elini
Bu uğurda ölmek giymektir beyaz kefeni
Kalk oğul kalk bugün vatan için birlik günü
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Siper olsun gövden sokma araya hainleri
Namuslu olmak istiyorsan sahiplen milleti
Bu güzel ülke şenlensin olsun bayram yeri
Kalk oğul kalk barış adına bizde birlik mevsimi...

25 Temmuz 2016 Almanya / Senem Aygül.

Mahmut Mücahit Özdemir
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A- Tek  Dileğim; Kinsiz,Nefretsiz Bir Dünya..!

Bugün tatil
Her yer kapalı...
İnsanlar henüz gözükmüyor piyasada
Galiba,
Çoğunluğu henüz daha
Tatil gecesinin mahmurluğunda.

Bense..
Metro´dayım
Her yer bomboş,
Bir ben varım vagonda,
Birde...
Dazlak kafalı bir Alman.
Nedense oturmuyor,
Ayakta..
Dik dik bakışları ile
Duruyor karşımda..!

İçimden..
Bildiğim küfürleri saydırıyorum ama
Adam yarma gibi..!
Yardım edecek,ayıracak kimse de yok ki,
Bi şansımı denesem dalsam şuna..!

Hayli zaman sonra
Birden ne geldiyse aklına
Gelip oturuverdi yani başıma.
Keskin keskin bakışlarla
Uzun uzun süzdükten sonra sonra
Sorduğu soru..
-Sen Türk´sün değilmi..?
-Evet dedim,ben Türk´üm ne oldu..?
O derin dondurucu yüzü,
Birazcık yumuşar gibi..

-Bağışlayın bizi
Yıllarca,hep hor görüp yerden yere vurduk sizi.
Hep görmezden geldik,içinizdeki o mağrur asaleti
Sizden öğrendik çoğu güzelliği,
Paylaşmayı,yardımseverliği,

Ama..
Hiçbir zaman,
Şu an gibi
Yüzünüze söyleyemedik,
Canınız pahasına,yaptığınız onca iyiliği.

Elimi canı yürekten sıkıca sıktıktan sonra
-Seni bakışlarımla taciz ettiysem,ne olur beni bağışla
Sizler millet olarak..
Layıksınız her türlü saygıya
Güzellikler içinde mutlu yaşamaya..!
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Dedi ve..
Kurduğum bu güzel hayalden çıktı gitti...! ! !

***
    O adam..
     Hiçbir zaman oturmadı yanıma
     Dört bir yanım boşta  olsa..

    O..
     Hep ayakta...
     Hep karşımızda
    Taciz etti bizi
     Nefret dolu bakışıyla..!

                                             ***

Berlin / 16.Mayıs 2016

____________________
Teşekkürler Fahri Hocam..
________________________
Her insanda bir güzellik gizlidir,
Yüreğinde sevgi, içi özlüdür
Hepsi tatlı dilli güler yüzlüdür,
İnsanı severek baka bilirsen....... Eğitimci Şair Fahri Bulut Rızazade,

----
Teşekkürler Mahmut Polat Kardesim
----

Evim barkım viran gider
Biz hep atla geçtik Tuna`dan
Böyle geçmedik avrat uşak
Biz hiç böyle geçmedik
Tuna bizden utanır biz Tuna`dan
Aldırma be Tuna`m
Yiğit çıplak doğar anadan....Mahmut Polat

Mahmut Mücahit Özdemir
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A -Yemek Duası

Sen...
Hayatıma girdin gireli,
Ne canlılık kaldı,nede hareket.
Herşey şu gibi akıp giderken,
Ne kısmet kaldı,nede bereket,
Akan sular bile kurudu, kesildi birden..!
Derdinya,hani sen;
İnsan,"yemeğe dua ile başlamalı gercekten"
Peki öyleyse, neden..
Hayatıma girdiğin,
Daha,o ilk gün,
Besmele çekip,"yemek duası" etmedin..? ?
Oturdun...
Duasız,besmelesiz,
Ömrümü yedin...beni  bitirdin...!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A. -    Çokmu Zordu

Nereden kapıldım,ben bu duyguya
Oysa tövbeliydim,aşka sevdaya
Herşey sanki yalan,sanki bir rüya
Al şu canımı yar,yar senin olsun.
***

Ne olur birazcık,sevseydin beni.
Çokmu zordu bilmek,kadir kıymeti.
Herşey için çok geç,geç oldu gayri.
Al şu canımı yar,yar senin olsun.
***

Sen gittin gideli,soldu yapraklar.
Mateme büründü,şu dağlar taşlar.
Bir başka hüzünlü,ötüyor kuşlar.
Al şu canımı yar,yar senin olsun.
***

Neden herkes beni, suçlu görüyor.
Gidişini herkes,benden biliyor.
Dayanmak inan zor,yaram kanıyor.
Al şu canımı yar,yar senin olsun.

Mahmut M. Özdemir
03.11.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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AA   -    Seni Merak Ettim Aziz Şehidim..!

Sizi Merak Ettim, Aziz Şehidim.

Sizi merak ettim, aziz şehidim.
Içerim kan aglar,yanar yüregim.
Sizde mutsuzsunuz,bunu bilirim.
Kanar yaraları,akar su gibi.
***

Öbür tarafta da,Nene hatunlar.
Hem bize çok kızgın, hem telaşlılar.
Şehitle,gaziyle dolmuş kağnılar,
Kanar yaraları,akar su gibi.
***

Derki; Ey ceddimin,uyuyan nesli.
Perişan ettiniz,cennet Ülkemi
Nasıl unuttunuz,onca yemini
Kanar yaraları,akar su gibi.
***

Kimi kabirinde,kimi kefensiz.
Ayazlarda kalmış,garip misali.
Al kanlar içinde,ruhu bedensiz.
Kanar yaraları,akar su gibi.
***

Hiç yoktan bayrağım,boynunu büker.
Kardeş kardeşinin,kanını döker.
Öyle bir kabuski,bağrıma çöker.
Kanar yaralarım,akar su gibi

Mahmut Mücahit Özdemir
28.10.2015

Dost kalemlere candanTeşekkürler..
------------

Gökte ay yıldızın dalda yaprağın
Şahit anasının kutsal toprağın
Elden ele dalga dalga bayrağın
Kanar yaraları akar su gibi......Ibrahim Kurt
*****

Kaptan çok acemi, batıyor gemi,
Kan revan içinde vatanın tümü,
Attılar güruhun önüne yemi,
Analarla birlik tüm ulus ağlar.........Fahri Bulut Rızazade.

Mahmut Mücahit Özdemir
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AA-   Çözülmez O Eller

Bayram şenliginde çocuklar gibi,
Hepside coşkulu,hepsi neşeli,
Barışın uğruna,eller kenetli
Çözülmez o eller,gar meydanında.

İşçisi memuru,kızı erkeği,
Lazı kürdü türkü,sünni,alevi
Bir yanık türküydü,barışın dili,
Çözülmez o eller,gar meydanında.

Çokta değil daha,dündü Suruç`ta.
Lale sümbül açtı,onca mezarda.
Gövdemiz bin parça,tenler kavrulsa.
Çözülmez o eller,gar meydanında.

Sözümüz barışa,o dik duruşa.
Allah´tan rahmet,bacı kardeşe.
Kurban olam bende,öyle gidişe
Çözülmez o eller gar meydanında.

---------------
Dost kalemlere candan teşekkürler...
---------------

Sımsıkı kenetli iyiler safı,
Kötüler art arda yapıyor gafı,
Hain kim olursa olmasın affı,
Çözülmez o eller, gar meydanında...Kemal Bölükbaşı

Bunun adı olsun barış
El ele tut hadi sende yarış
Yanaş sen boş koyma bir karış
Türkü türkü dilde bu çağrış
Çözülmez o eller,gar meydanında...... Bülent BAYSAL

Mahmut Mücahit Özdemir
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AA- Umut Güneşim

Ben...
Güzelliğini sende yaşadım dört mevsimin.
Gözbebeklerinde gördüm sevincini,
Mevsim mevsim yeşeren,
En güzel menekşenin,papatyanın,nergizin.
Sana olan sevdamda yaşadım,acısını..
Sevdasına vurgun,boynu bükük kardelenin...
***
Seninle yaşadım,
Coşkusunu, çağlayan derelerin..
Seninle dinledim,Cennet bahçelerinde,
Engüzel nağmelerini bülbüllerin
**
Sen..
En mutsuz anımda,gönlümü ferahlatan,
Ilgıt ılgıt esen rüzgarım,
Gölgesinde...
Uzanıp dizlerine yattığım
Kolum,kanadım...
Hayatta tutunduğum tek dalım
Sen...
Bazen,beni gözyaşlarına boğan
Hüzünlü bir melodi..
Bazende..
Bağrımda sessizce uzanmış yatan,
Arada bir tırmalayıp,canımı acıtan..! !
Minnacık bir yavru kedi..
Yinede sen..
Benim gözlerimde o kadar sevimlisinki,
Ne yazsam,ne etsemde,
Bir türlü anlatamıyorum seni..!
**
Ve benim bu hayatta..
Hayatın o keşmekeşli yollarında,
Öyle anlarım olduki,
"Herşey bitti"deyip,umutlarımın tükendiği...
İşte sen, o anlarda doğan,
Işıl ışıl parıldayan..
Yolumu aydınlatan,
Beni yeniden hayata bağlayan,
Umut güneşimsin...
İşte o yüzden, sen benim herşeyimsin,
Sen benim...
Canım,meleğim, sen benim bitanemsin.

Mahmut M. Özdemir
Berlin/06/02/2016
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Mahmut Mücahit Özdemir
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AAA-     Ne Bakarsın Öyle..! !

Söyle,
Be Adam..
Ne bakarsın öyle..!
Koca öküzün altına..
Ben eminim..
Senin buzağı aradığına..
Ama..
Boşa hiç vakit harcama.
Bulamassın..!
Şimdi hepsinin altında,
Son model araba var.. Araba..!

Mahmut M. Özdemir
24.11.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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AAA  - Dardayım..! !

Bu günlerde..
Yine çok dardayım..
Belliki..
Yine o gizemli gücün kıskacındayım.
Ne atlardan,
Nede maçlardan,
Nede loto`dan hayır..
Ne oynasam,yanıyor,
Hemde cayır cayır...
**
Geriye birtek çare kalıyor..! ! .
Oda..
Bir büyük tuval,
Koca bir fırça..
Koca bir tüpte siyah boya..
Canın daraldıkça,
Bas fırçayı..
Hemde doya doya..
Resmet..
Içindeki o zifiri karanlığı..!
**
Eğer..
Diyorsanki,bu işte böyle angarya..
Bilinki ben kanal boyundayım.
Elimde olta..
Yani balıktayım...!
Suçları neyse,
Zavallı kurtcukların,..!
O garip balıkların,
**
Canım daraldıya..!
Ben...
Bugün mutlaka..
Birkaç can yakıp,can alacağım..
Canlı canlı kancaya takıp,
Iskence yapacağım..!
Dedim ya..
Ben, cok ince ruhlu insanım..!
Öyle yada böyle,ben kafamı dağıtacağım..! !
Hırsımı o garibanlardan alacağım..

Mahmut M. Özdemir
06.11.2015

Evet Bülent Bey Kardesim,aslinda siirimin "bitti" dedigim yerinden sizin siirinizi
baslatiyorum...Cünkü benim balik macaraminda sonu öyle bitti..Simdi sadece hamurla
tutuyorum,tuttuklarimida geri saliyorum..! ! Yaptiginiz bu müthis jeste cok ama cok
tesekkür ediyorum..
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ATMACA ve BEN

Kızılırmağın serin sularının
kıvrıla kıvrıla aktığı
Kuytu köşelerine çör çöp bıraktığı
Bir dönencenin kıyısında
Oltamı atmış sazanın oltama takılmasını bekliyorum

Karşı kıyıda bir kayanın doruğuna yerleşmiş
Çevreyi gözetleyen bir atmaca
Gözleri bir sağda bir solda
İki avcıyız zulada
Ne farkımız var birbirimizden deyip iç geçiriyorum

Birden bire kanatlarını esnetmeye başlıyor atmaca
Hızla yöneliyor hedefe
Tekrar havalanınca gördüğüm
Atmacanın pençesinde bir serçe
Atmacayla ne farkımız olduğunu o zaman anlıyorum

Atmaca doğal bir avcı, bense tuzakçıyım
Topluyorum tası, tarağı, oltamı
Bir canlıyı avlamak için
Başka bir canlı solucanı
Oltamın iğnesine taktığım için,ben benden utanıyorum...

18.08.2015 Bülent Arkan

Mahmut Mücahit Özdemir
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AAA -Bir Şeyler Koptu Yüreğimde,

Bu gece..
Bir şeyler koptu yüreğimde,
Beni tir tir titreten, irkilten bir ses...
Kalk dedi..kalk..! !
Ve ben o sesle irkildim..!
Bir an..
Garip bir duyguyla..
Doğruldum yatağımdan..
**
Yıllar öncesinde...
Sanki siyah beyaz bir filmdi..
Düğün salonundan çıkışımız..
Birden beliriverdi..
Puslu gözlerimin önünde..!
Her anında,dar ağacına asıldığım.
Beni yiyip bitiren,kahreden o sahne..! !

**
Ve..Benim o garip Babam,
Sanki..
Yıllarca çekeceğim çileleri,
Görmüstü o akşam...
Hışımla..
Kendini arabanın önüne atıpta.
"Ahhh oğlum ah...
Lanet olsun böyle kadere,böyle şansa...
Şu Almanya uğruna...
Yaktık oğlum senin başını...YAKTIIIK." diye haykırışı..
Ben arabanın içinde...
O dağ gibi adamsa..
Arabanın kaputuna sarılıpta,
Öylece...dakikalarca ağlayışımız..!
**
Boğazlarım kurudu..
Göz pınarlarım...
Artık yatağına sığmayan bir nehirdi sanki,
Ve ben..
Freni patlamış araba misali.
Boşalmış..
Hayatımın o dik yamaçlarından düşüyordum aşağı.
Gözlerimse...
Sanki kan çanağı...
Salya sümük deliler gibi ağlıyordum...
İstesemde durduramıyordum kendi kendimi..
Nefessiz kaldım bir an..
Her ne hikmetse..
Garipliği içimi ürperten,
Bu tuhaf gecede,her şey bir başkaydı sanki,
Nefes aldığım hava bile değişikti,
Diken üstünde yattığım bu odada..! !
Aslında ben..
Farkına varmalıydım çoktan..
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Yattığım yatağa,yastığına bile sinen,
O mutsuzluk kokusundan..!
**
Belki..
Farkına varmak istemedim,
Belkide...
Herzamanki gibi,
Yeni doğan güneşin,yeni bir günün,
Herşeyi değiştireceğini,
Çaresizce ümit ettim..!
**
Ve... kör topal..
O çileli, acı dolu yıllar,geçip gitti aradan..
Babam..Annem..belkide benim yüzümden,
Erken göçüp gittiler bu dünyadan..
Ne olur..
Sizde artık meraklanmayın sakın..
Anlatabileceğin birşeyin kaldımı..?
Diye.. o garip hayatımdan...

iNANIN YOK.....! !

**Artık yaşamıyorumki..Hayat bitti..! **

Mahmut M. Özdemir
10.11.2015// Berlin

Mahmut M. Özdemir
10.11.2015// Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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AAAA -     Çaresizlikler  İçinde  Yalnızlık

Bir annenin,
Yikıntılar içinde,
Feryadıdır,çaresizliğine,
Sebebini  bilemesede...
Sessizce ağlamasıdır kaderine,
Ana sütü bekleyen,
Barut kokulu,kundaktaki bebeğine,
Ninni yerine,
O kızılca kıyamette...

Ağıtlar yakmasıdır,yalnızlık...!

Hasan dede....
Hep yapayanlızdı, o evde...
Bayramları beklerdi,
Bir insan yüzü görmeye..!
Bir elinde..
Şeker kasesi...
İçinde..
Geçmis bayramlarin
Ezikliği,hüzün birikintisi.
Paketi açılmamış..
Şekerleri,çeşit çeşit çikolatası.
Hep hazırdaydı..
Bir şişede lavantası...!

Gözü hep yollardaydı, Hasan dedenin,
Gelmiyeceklerini,bile bile
Kapı eşiklerinde,
Yada...
Bir köşesinde pencerenin,
Yaklaşıp uzaklaşan gölgelerin...

Ayak seslerini,dinlemesidir,yalnızlık..!

Ve yine o,
İmtiyazlılar..!
Koşarken,
Zevk-i sefa peşinde..
Renkli gecelerin,
Şehvet alemlerinde..!

Taşlıca köyünden
Çoban Yusuf´un oğlu,
Mehmet´in,
Aynı saatlerde...!
O karlı kış gecelerinde,
Ermeden önce,
Şehitlik mertebesine.
Pusularda..
Sınır boylarında..
Üç- beş  nöbetinde..!
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Buz tutan yüreğinde..

Kaderine isyan etmesidir yalnızlık..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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AAA-Sen Varya Sen..!

Sen..
Düşlerimde.
Var olan,en anlamlı özne..
Sen..
Bazen bana kızıpta...
Beni benle baş başa bıraktığın
O yorgun..
O uykusuz gecelerimde.
Gözbebeklerimin gül bahçelerinde..
Uyuturken seni...
Bense...yapayanlızdım..
Sana adadığım,
Seninle yaşattığım tüm hayallerimde...
Ben..
Çok istesemde..
O an...
Dokunamazdım bile.
Dokunamazdım..
O kömür karası saçlarının bir tek teline..!
**
Sonra sen...
En zorlu anımda,
İçime çektiğim bir nefes..
Hayatta duyduğum en anlamlı ses
Dizlerime derman,
Gözlerime fer oldun..
**
Ve Sen..
Benim yüzümden,
Ne badirelerden geçtin..
Yıllar yılı hiç bıkmadan kahrımı çektin,
Çok şükürki,
Sen şimdi..!
Evimin,barkımın sönmeyen güneşi
Sen..
Günahlardan arındırdın beni.....
Can suyunla suladın,
Bağımı bahçemi..!
**
Sen...
Bitmesini...
Hiç istemediğim hayallerimin rengi.
Sen benim yaşamımın sevinci..
Dünya ya bakış açımın mihengi..!
**
Sen..
Benim hayatımı dengeleyen..
Kulaklarımdaki..
Üzengim,örsüm,çekicim,
Yüreğimdeki,
Hiç bitmeyen hayat sevincim..!
Sen,
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Düştüğüm uçurumlarda..
Uzanan dalım.
Evim,barkım..
Sen,soframdaki aşım,
**
Sen...
Sen varya sen..
Benimle ağlayıp benimle gülen,
Benim meleğim,benim Canımsın
İnanki.....sen benim biricik aşkımsın.

Mahmut M. Özdemir
21.11.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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AAA-Unut O Hayırsızı

Bu yağmurlu Eylül akşamında..
Belkide...
Sonkez sensiz dolaşacağım
O küf kokulu sokaların,ıslak kaldırımlarında..
Alıp başımı gitmeden,
Çoook.. çok uzaklara.
Ve.. seni soracağım,
Yağmurunda sığındığımız, saçak altlarına
Güvercinlerine,kuşlarına,martılarına..
Seni soracağım...
O puslu gecelerde..
Kahrımızı çeken,sokak lambalarına..
Yine yüzümü yer edip,seni soracağım.
Köşe başında..
Bizi her gördüğünde,
Şarkımızı söyleyen,o kemancı çocuğa..
Acaba....diyeceğim;
O, ben yokken bir başkasıyla,
Hiç uğradımı buralara...!
Ve gözlerinin içine bakıpta,
Bu sefer....
Bolca bahşiş bırakacağım,şapkasına.
Yeterki,içimdeki korkuları anlasın,
Yeterki doğruları söylemesin bana..!
**
Ama, o kemancı çocuk varya...
Onca bahşişe rağmen,
Bana,hiç bahsetmedi senden,
**
Konuşmadı....
Benden hep gözlerini kaçırdı.
Ve kemanında çaldığı, o yeni şarkı..!
İlk defa o kemanın nağmeleri,
Böylesine dertliydi...
"Ne olur anlasana"...der gibi.
Belkide birşeyler vardı dilinde,
Bana anlatmak istediği....!
**
İşte,o günden sonra,
Ne o şarkı..
Ne o kemancı,
Nede o köşe başını bekleyen,
Sokak lambası.
Birkez bile, seni bana sormadı...!
**
Oysa,hepsinin bakışları..
Sanki;
"Unut o hayırsızı"der gibiydi..! !

Mahmut M. Özdemir
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Mahmut Mücahit Özdemir
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AA-İnsanlık Son Nefesinde...!

İnsanlık Son Nefesinde...!

Tıpkı,
Senin gibi,
Tıpkı bizim gibi..
Yaradandan ötürü...
Hani..her zaman sevdiğimizi söylediğimiz,
Canlar,birbir yok oluyor..
Ağaç dallarında kavrulup yanan,
Bazende..
Toprağın derinliklerinde saklanarak,
Kurtulacağını uman..
Karıncalar gibi..
Barut kokulu toz bulutlarına karışan,
Kolsuz,kanatsız böcekler gibi..
***
İnsanlar ölüyor..İnsanlar...
Ölümün bin bir çeşit acısını tadarak..
Özgürce,insanca...
Bir yaşam,bir hayal uğruna..!
***
İnsanlar Ölüyor...
Kimi oracıkta veripte canını,
Kimi de kolunu bacağını...
Bırakıpta..
Mayın tarlasında..
Bilirmisiniz..!
Kaç milyon günahsız çocuğun kanı var..
Etrafa dağılan,o katil şarapnel parçalarında..
***
Allah aşkına söylesin birileri..
Bütün bu acıları,bu çileleri...
Hep bu insanlar çeker..neden.NEDEN.!
Giden bunca can... neyin bedeli...! !
***
İnsanlar ölüyor..
Yığın yığın,öbek öbek..
Kimi gazla..
Kimi varil bombasıyla,
İnsanlar,kaderlerini çiziyor..
Kendi elleriyle..
Belkide ellerindeki son metelikle,
Satın alıyorlar eceli,
O tek yönlü,tek gidişlik biletle..
El ele,göz göze,titreye titreye,
Ölüme gidiyorlar..Ölüme..Ölüme...
Hemde parasını peşin ödeye ödeye.!
***
Ege,akdeniz,karadeniz..
Denizler kan ağlıyor,denizler çaresiz..
**
Ve...
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İnsanlık can çekisiyor...
Hadi geç olmadan...
Bildiğimiz duaları okuyalım birbirimize,
Cünkü artık,bu çirkeflik bitmek üzere..! !
***
İnsanlık nihayet ölüyor,
İnsanlık son nefesinde...!

Mahmut M. Özdemir
04.10.2015

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-bakışlarında Yine O Mahsunluk..

Bilmiyorum....
Hayalmiydin,gerçekmiydin,
Ama sen vardın,seni gördüm dün gece
Gönül sarayımın o buğulu penceresinde..
Sen vardın..usul usul cama vuran,
O yağmur zerreciklerinde.!

Sendin o gelen..
Bu ıssız temmuz gecesinde..
Yüreğime su serpip,bana hayat veren..!

Sanki...
Şu yıldızsız gecenin karanlığına inat,
Nurlu bir ışıktı,ışıldayan...
O altın sarısı saçlarından...!
Hasretim,özlemim süzülür..
Damla damla..
Ağırlaşan göz kapaklarımdan,

Ve...
Bir çaresizliktir..
Saplanıp durur yüreğime.
Senin o ok olmuş, kirpik uçlarından..!

Ela gözlüm..
İyiki sen geldin..!
Yine ilk günkü gibi..
Bakışlarında yine o mahsunluk,
Yine salkım saçak giysilerin,
Yine dudakların mühürlü,ve yine  o suskunluk..!

Dedimya ..!
Bak..
İyiki sen geldin...
Yılların hasretini biriktirmiş,
Bakmaya doyamadığım, o derin gamzelerin..!

03.07.2015 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Bana sorarsan Eğer..!

eğer ki
bana sorarsan
hayatın sana çektirdikleri
onca uğraş onca çile
söylermisin sana ne getirdi
eline ne geçti diye

ben..
hayatın o dik yamaçlarından

tıpkı
yuvarlandıkca
yosun tutmayan taş gibi

yuvarlandım..

yuvarlandıkca da
inadına
dinç kaldım..
güç kazandım

ne depremler gördüm
ne ardcılar yaşadım

çok ta sallandım

ama..

dinçtim,kuvvetliydim
şükürler olsun ki yıkılmadım
hep ayakta kaldım..! !

Mahmut Mücahit Özdemir
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Abartı..! !

Diyelimki;
Az bir beceri,
Ve küçük bir meyve bıçağı,
Yada,
Bir kaşık...
Şimdi bende abartıyorum..!
Yada bir keserle..!
Belki bir heykelcik yapılırda,
Size soruyorum;
Allah aşkına,
Bilen biri söylesin bana...

"Kazma" ile  biblo yapılırmı..?

Yani..
Diyorumki;

Denemeye hiç gerek varmı..?
Davul tokmağıyla
Piyano çalmayı..!

Ben..
Hiç sevmedim
Dolambaçlı yolları,
Gereğinden fazla,süsleyip,püslemeyi
Hiç sevmedim,olanı
Orasından burasından oymayı

Heleki...
Elinde olmayanları
Başkasının emeğinden çalanları
Kendi yaptığına yama yapıp, montajlıyanları

Sonrasında...
Bu benim eserim diye gurur duyanları.! ! .

Ve..
O yüzlerdeki maskeleri
Yetmezmiş gibi..

O güzelim sözcükleri,
O anlamlı dizeleri,
Tanınmaz hale getirenleri.
Tıpkı kendileri gibi..
Olduğundan başka gösterenleri..!

Dedim ya..
Ben oldum olası,
Hiç sevmedim şu riyakarları...!
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Mahmut Özdemir
28.03.2016
Saat:04:37

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Ben Severim Seni

Kardeş...
Hele bir bak.
Ne söyleyeceğim sana..!
İnan....
Ben severim seni..

Senki...!
İçim yanıyor diyorsan,
Acılar içinde..
Sefaleti yaşayan milyonlara..
Göçük altlarında,mayın tarlalarında,
Kolunu bacağını bırakanlara...

Senki..
Bir lokma dertsiz ekmek uğrana,
Yollara düşüp,o azgın denizlerde boğulup,kaybolanlara,
"İçim yanıyor..
Bazen utanıyorum insan olduğuma..." diyebiliyorsan..!

Senki.
Şengal´deki,
Pazarlarda satılan ezidi kızları,kadınları
Tecavüze uğrayanları..
Hunharca öldürülenleri,
Unutmadım,unutamam diyorsan..

Ve sebep olanları,yapanları,
Lanetleyip,kınıyorsan..!

Senki..
Bu vatan uğruna,
Bayrak uğruna,namus uğruna,
Çanakkale´de,Yemen´de,Sarıkamış´ta,
Omuz omuza,çarpışarak
Şehit olup,
Koyun koyuna yatan,
Senin atanı,benim atamı,
Unutmadım,unutamam diyorsan..!

Senki...
Pusularda,kalleş mayınlarda,
Şehit düşen,gazi olan kahramanları
Unutmadım,unutamam diyorsan..!

Ben...
Severim seni.
Hemde deliler gibi.
Yere göğe sığdıramam,
Ruhum gibi,özüm gibi,kendim gibi..!

Eğerki sen..
Alnımızın akı,yüzümüzün pakı,
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O yücelerden yüce şanlı Bayrağımızı.
Her gördüğünde atalarınla,bayrağınla gururlanıyorsan.
Ve İstiklal marşımızı, coşkuyla yüreğinden haykırıyorsan.

Mevlana ´yı..
Yunus Emre´yi,Aşık Veysel´i,
Nazım Hikmet´i vede..Ahmet Kaya´yı,
Okuyup,dinliyorsan...

Sen...
Irkından,dilinden,dininden sebep,
Hiç kimseye kin duyup,
Düşmanlık gütmüyorsan...!

Ve sen...
Tarihin kan damlayan sayfalarını,
Her açtığında..
Katledilen,milyonlarca insana,
İçim yanıyor,ben ağlıyorum diyorsan..!

Ben...
Severim seni..
Hemde deliler gibi.
Kardeş gibi,anam gibi,babam gibi,bacı gibi,
Severim seni,
Hemde bitip tükenesiye..
Deliler gibi..Ölesiye...Ölesiye...! ! !

Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-ben Yoruldum Evlat.! .

evlat.! .

tüketti beni
çok yordu bu insafsız hayat
ne kalbimde bir küçük umut
ne de dizlerimde takat..

gel artık gel..
n´olur gel de kendine
bırak beni bir başıma kendi halime..

sen..
dolu dizgin
kanı kaynayan taylar gibi
durma koş...
seni bekleyen güzel yarınlara
bakma sakın hiç ardına

koş sen
hayalini kurduklarına..
belki bizim umutlarımızı da görürsün
geçtiğin tepelerin yamaçlarında

belki de..
hiç göremediklerimizi..!

sen koş evlat..
ardına hiç bakmadan
kara bulutlardan,
çakallardan,çiyanlardan hiç korkmadan

koş sen..
seni bekleyen aydınlıklara

evlat..
birgün sende geçeceksin
o renga reng gök kuşağının altından
Ve..
umutların yeşerecek
o tepelerin ardında
güneş sana da gülümsüyecek

boy boy renk renk
sevdalar çiçek açacak sevgi bahçelerinde

sen koş git oralara
korkmadan...
ardına bile bakmadan
ümitsizliğin girdabına hiç kapılmadan
sen koş git evlat koş git
her şey için daha fazla gec olmadan.
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Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Benim Yüreğimin Aynası

Hadi benim can kardesim,
Sen al şimdi eline kalemi...
Yaz,yaz aslanlar gibi,
Dobra dobra..
Dök içinden geçenleri,
Duygularını,düşüncelerini,
Hayal kırıklıklarını..
Hissetiklerini,
Hayattan beklentilerini,
Anlat ne olur..
Dolambaçlı yollardan,dolanmadan
İnce eleyip sık dokumadan,
Beni...
Fazla  yormadan..
***
Sakın olaki..
Makası alıpta eline...
Hemde göz göre göre..
Güneşin ucundan,kıyısından kırpıpta,
Yıldız niyetine...
Dağıtma...
O, hiç  yıldızı olmayan gecelerine..!
**
Ben...
O karanlık gecelerine ışık..
Seninle gülüp...
Seninle ağlamak isterim,
Her bir dizesinde siirinin.
Ve her hecesinde,o acı sözlerin..!
Ne olur...
Yaz sen kendi şiirini..!
Hiç farketmez...
Yaşadıkların, yada hayallerin...
Hissetiklerin kadar olsun.
Yeterki senin...
Senin yüreğinin sesi olsun..!
**
Bu şiir;
"Benim yüreğimin aynası' de,
**
Ve o  şiir...
Mirasın olsun..
Senden sonra gelenlere..! !

Mahmut M. Özdemir.
11.10.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Bir Lokma Dut Yaprağı.

Ben...
Dünyaya yeniden gelsem.
İpek böceği olmak isterdim..!
Zaman yine bu zamansa eğer..
*
Ve dünya..
Mutsuz..dünya çıkarcıların dünyası ise hala...
*
Eğer..
Hiç yeşermemişse,ektiğimiz sevgiler..!
Ben hiç çıkmak istemizdim,
Kozamdan dışarı...

İnanin ki..

Yeğlerdim kendime o zifiri karanlıkları.
Görmek istemizdim hiç...
Çıkar menfaat uğruna
Fakirin fukaranın çektiği onca acıyı
Günahsızca akan oluk oluk kanları..
Nasıl olsa,bir lokma dut yaprağı
Doyururdu,benim o küçük karnımı.
Minnetim hiç olmazdı...
Gelirdi ya benden...
Misliyle yediğimin karşılığı.

...Desemde siz inanmayın..!

Ben..
Yine de kahrolurdum,
Onca emeğim,göz nurum..
Mutlu edecek diye ensesi kalınları.

Belki..
Üstüne basıp,canımı acıtacakları
Çok lüks bir villada,yerdeki halı.
Belki de..
Bol mücefferatlı bir bayanın o ince şalı,

*
Hasletim..
Emeğim, yaşasa da böyle şaşalı,
Ben yine de kahrolurdum...
İsyan edip parçalardım,o karanlıkları,
O kozayı..

Beklemezdim
Kelebek olup,
Kanatlanıp uçmayı..
Yada bir nankörün elinden yok olmayı

...
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Belkide...

Ölümüne
Başkaldırır,isyan eder
Bu benim kaderimmiş der..
Yeğlerdim,kazanlarda haşlanıp, kavrulmayı...

Mahmut Mücahit Özdemir
29.07.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Bir Mağrur Beste

O ceylan bakışlı,yarin gözleri
Düştü yüreğime,sanki kor gibi
Unutmak mümkünmü,hiç o sözleri,
Bir mağrur besteydi,kahretti beni

Belki ben seninle, mesut yaşardım,
Sevincten uçarda,dağlar aşardım
Coşupta bendime,sığmaz taşardım
Bir mahsun bakışla,mahvetti beni

Hasretin ateşten,yanar şu kalbim.
Ruhum per perişan,tutulmuş dilim.
Gül yüzün solmasın,en son dileğim.
Düşündükçe maziyi,ağlattın beni.

Neler geldi geçti,garip ömrümden
Bir türlü silemedim,seni gönlümden,
Sensizlik bin beter,beter ölümden
Yaşarken öldürdün,öldürdün beni.

Mahmut Mücahit Özdemir
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Açık Olsun Avuçlarımız.!

Vatan için
Birlik,beraberliğimiz için,
Özgürlüğümüz için,
Art niyetsiz kinsiz,
Sevgiyle kucaklayalım bir birimizi.
Açık olsun avuçlarımız,
Muhtacla paylaşalım azığımızı,
Açalım gönlümüzü dost olana,
Kardeş olana..
Sevgi,merhamet olsun bakışlarımızda
Kini,nefreti atalım gitsin,
Dipsiz uçurumlara...

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Gercekmi,Hayalmi..?

Bana desen ki..!

Sence...
Gerçekmi,hayalmi,
Söyle bakalım hangisi.?
Hayal derim..hayal..!
Nedenmi..?
Senaryoyu ben yazar,ben oynarım.
Beğenmediyesem,siler..
Bir başkasını,sahneye koyarım
Borç yok, harç yok..
Kin yok,nefret yok,yalan yok.
Barış var,kardeşlik var,dostluk var.

Yinede ben derimki..!
Hayaller gerçeğe yakın olmalı,
Derinliğine aldanıp,abartılmamalı.

Ve sadece..
Gerçekle iç içe yaşadığımız,
Unutulmamalı..
Ona göre davranıp,öyle yaşamalı..!
Hayalden gerçeğe geçişler,zor olmamalı

GERÇEK...! !
Gerçekmi,kazınmış bir kere alnımıza.
Kim bilir kimler girecek,sahnedeki oyunumuza.!
Tek tük güllerde de olsa,
Hep dikenli engeller çıkacak yolumuza.

Kurtuluş yok,ne yazılmışsa,
Onu oynayacaksın,kısmetine,şansına.

                                        Mahmut M. Özdemir
                                           01.07.2015

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-Güneş, Elbet Yine Doğacak

Hangi kitap yazar,böyle emreder.
Vahşete mükafat,Cennet vadeder..!
Kardeş,kardeşini nasıl katleder.
Söndür bu ateşi,sulh eyle ya Rab.
***

Kurulmuş tuzaklar,daha başından.
Dağ taş inlesede,garip yasından.
Çeviremez onu,kimse yolundan.
Söndür bu ateşi,sulh eyle ya Rab.
***

Sızlamaz yüreği,yokki vicdanı
Aksada sel olup,mazlumun kanı
Düşündüğü tek şey,cebi cüzdanı
Sebep olanları,kahreyle ya Rab.
***

Kulunla arana nifak sokanı.
Kalplere fitneyle,şüphe koyanı.
Yüce varlığını,hiçe sayanı.
Binbir ızdırapla,kahreyle ya Rab.
***

Birgün elbet güneş, yine doğacak.
Gökyüzü mas mavi,bulut olacak.
Edenler mutlaka, haktan bulacak.
Huzur bozanları,kahreyle ya Rab.

Mahmut M. Özdemir

24.07.2015

-
Teşekkürler Bülent Bey  Kardeşim
-

Onlar insanlıktan nasip almamışlar
Onlar vicdan, din nedir bilmemişler
Onlar ilim, irfan, nizan görmemişler
Kan, göz yaşı, zulümden beslenmişler
Onlar ki cehennem ile müjdelenmişler.......Bülent Baysal

................................................................
Teşekkürler Bülent Bey  Kardeşim
................................................................
Taşlaşmış yürekler, gözler mühürlü
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Dil konuşmaz olmuş, kulak özürlü
Bitmiyor mücadele uzun ömürlü
Bu sabrı şiddete döndürme ya Rab...Bülent ARKAN

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ah  Bir Cevirebilsem Tersine

....Oysa,
İnsanoğlunun,değilmi elinde,
Sevginin şevkatin anahtarı,
Neden kötüler hiç düşünmez.?
İşlerken onca günahı..

Kin bürümüş ruhları,
Görmez gözleri..
İş işten geçer,fayda etmez pişmanlıkları

Ah bir çevirebilsem,
Güzelliklere....
Şu dünyada bütün kötü olanı.
Tersine çevirsem binlerce kere,
Akreple yelkovanı..
Getirebilirmiyim acaba geriye,
Sadece ve sadece....
Sevginin,şevkatin olduğu,o güzel yılları..!

                                                         Mahmut M.Özdemir
                                                                   15.09.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ah Be Hayat..!

Ah be hayat..

Bana dedin ki;
Sen istemesini bil yeterki,
Ben veririm dedin.

Ben de,
Gece gündüz demedim.
Çalışıp didindim.
Sonra da istedim..
Gerçekten de verdin.

Ama kaşıkla...!

Her ne hikmetse..
Ben kaşık kaşık topladıkca,

Sen..
kepçeyle geri aldın.
İtiraz edeyim dedim.
Sapıyla gözümü çıkardın.
İsyan edeyim dedim.
Başıma binbir belayı sardın.
Şöyle böyle derken,
Koca bir ömrü bana harcattın.

Ah be hayat...

Çok yordun beni çoook..
Zaten verdiklerinin..
Kimi cılk çıktı,
Kimi de bayat..
Söylesene şimdi,Allah aşkına,
Bütün bu olanlardan sonra,
Söyle kimde kabahat..?

***
SORMAYA NE HACET,
SUÇLU OLAN SADECE BENİM.
RABBİMİN VERDİĞİ NİMETLERİN,
KIYMETİNİ BİLEMEDİM..! ! !

***

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ah Şu Gurbet İnsanları!

Hayalleri umutları
Yıkık dökük duyguları...
Vatandır tek kaygıları
Ah şu gurbet insanları
***

Çoluk çocuk ihtiyarı
Hep ayrıdır dünyaları
Harap olmuş yaşamları
Ah şu gurbet anaları
***

On çocuktan belki biri
Ele alır mesleğini.
Sokak yutar gerisini
Ah şu gurbet çocukları
***

Ana baba çoluk çocuk
Aradaki bağlar kopuk
Konuşmalar abuk sabuk
Ah şu gurbet yuvaları
***

Limon gibi sıkılmışlar
Bir kenara atılmışlar
Hep itilip kakılmışlar
Ah şu gurbet insanları
***

Dönmek ister,dönemezki
Tükenmiş hep ümitleri
Boşa gitmiş birikimi
Ah şu gurbet garipleri
***

Uçup gitmiş hayalleri
Ne bel sağlam ne kalbleri
Doktor doktor gezer hepsi
Ah şu gurbet emeklisi
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17.04.2017  /Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Hayatı Oyun Sananlar..!

ökseden kurtulup
atmacaya kur yapanlar
olandan ders almayıp
hayatı oyun sananlar

onlar..
okyanusu geçseler de,
derede boğulurlar..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Hele O Riyakar Bakışların Yokmu.!

eh be hayat..!
bana çektirdiğin her acıyı
ağzıma bir kaşık bal sürüp
nasılda unutturdun

ama artık yeter..

elimde kalemim,cebimde defter
nerede ne zaman ne yaptın
yazacağım teker teker

mührü zamana uğrattığın
yeter artık yeter
hele o riyakar bakışların yokmu.
inan herşeyden beter..!

24 /12/ 2016............... BERLİN

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Kim Demiş..?

Kim demişse,
Inanmam..
Dünya yuvarlaktır diye.
Tamam..
Belki,yüzyıllar öncesi,
Dünya yuvarlaktı da..
İçindeki herşeyin değiştiği gibi,
Artık şimdi..
Onun da şekli değişti..
Kimisinin cebinde
Kimisinin de..
Avucunun içinde...
Küçüldükçe küçüldü..!

Hemde..
Bukalemun gibi
Giriyor artık şekilden şekile
Cogunlukla şekil..
Ya dikdörtgen,yada kare..!

Mahmut M. Özdemir
15.12.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-lanetli Dünya

Birgün,
Hic hesapta yokken,
Cekip gidersem..
Ben bu çirkef alemden.
Kimseler üzülmesin,
Yas tutulmasın ,
Sakın..
Benim peşimden..
**
Hatta hatta...
Tabutumun içinde..!
Zil takılsın parmaklarıma.
Yeminle size,
Ben,güle oynaya oynaya,
Veda edeceğim,bu lanetli Dünyaya

Mahmut Mücahit Özdemir
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An Gelir..! !

An gelir..
Duyulmaz olur kalbin ritmi.
Karanlık bir perde de

          'SON'

Yazar biter hayatın filmi..!

İşte o..
Nihayetidir....
Akreple yelkovanın serüveni..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Anladınmı Şimdi..!

neden mi terk ettim seni..?

hani
vardi ya Allah vergisi
o incecik belin

hani bir de o ceylan gibi
seke seke gidişin

hele birde..
yokmuydu  o fettan bakışların..!

sen yürürken
gözleri şaşı olurdu insanların

üzerinde gezinen
o kadar kem göz vardı ki,
hem de aç kurtlar gibi..!

beş yıldızlı komiser olsam
yinede yönetemezdim o trafiği..!

İstermiydin..
bu yaştan sonra isim değiştirmemi..?
biliyormusun,ben askerken,sen daha bebektin

sen...
kolları kollarımda
teni tenimde
bir ömür çıkarmak istemediğim
ipekten gömlek gibiydin.
ama ne yazıkki..
bana sen  çok dar geldin..!

Anladınmı şimdi..
Seni neden terk ettiğimi..?

Anlamadın..! !

ya..
Allah aşkına
sen beni hala yirmi yil önceki
o genc adam mı sandın..! !

20.10.2016 /  Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Anlar Belki

O şimdi..
Çok uzaklarda,
Yarınların ufuklarında
Arıyor umutlarını.

Yüreğinde,...
Yaşatıp ta bulamadıklarını..

Onun için bakıyor,
Çok..çoook uzaklara..
Çercevesi dağınık,
Camları kırık,
Daracık penceresinden..!

Gelecek kim?
Beklentisi ne..? .
Boş,bomboş yüreği,
Neyi beklediğini,
Ah birde kendisi bilse...

Beklentilerini,
Birbir sıraya koyabilse.
Nereye..
Niçin baktığını,
Bir fark edebilse.

Taş olur o yüreği,
Için için ağlamaz,
O kançanağı gözleri.

Anlar belki..
Acıların yeşerdiğini,
Boşa geçen o her anında,
Anlar belki...
Yaşamın,yaşarken değerini...!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Onlar ve Sona Kalanlar

Onlar...
Fakir fukaradan  çaldıkları,
Tüyü bitmemiş yetim hakkını,
Sütün tereyağını,
Sonrada kaymağını,
Yetmezmiş gibi..
Birde üzerine...
Bal sürüp  güzel güzel götürdüler..!
***
Onlar..
Renk renk papyonlar,
Ipekten şallar takındılar.
Abiyeler,smokinler..
Giyindiler..
***
Zemheri ayazında,
O, amansız kışların,dondurucu soğuğunda,
Paltosuz,kapşonsuz,ayağında terlikle,
Düşe kalka giderken okula..
Varoşun çocukları...! !

Onlar...
Dört bir yanlarında korumaları
Özel şoforları,
Altlarında..
En lüks arabaları ile..
Çocuklarını özel okullara,kolejlere gönderdiler...! !
Onlar..
Tüyü  bitmemiş yetim hakkı ile..
Göz boyayıp,ön planda olmak,
Gündemde kalabilmek,
Milleti...
Biraz daha fazla soyup,
Soğana çevirebilmek için..!
Herşey mübah dediler..
Ve,işlerine gelen her yolu denediler..! !
***
Onlar..
Çıkarları uğruna,
Her zaman,mazlumun karşısında,
Zulmedenin yanında oldular.
Zulme,haksızlığa baş kaldıranlara,
Acımasızca karşı koydular, işkence yaptılar,
Öldürdüler,Katlettiler,
Böylece yıldırdıklarını zannettiler..!
***
Oysa....
Geçte olsa..
Devran dönüp,
Hesap defteri ortaya konunca,
Köşe bucak sindiler,
Ve..
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Geminin boş anbarındaki,
Fareler gibi,
Batacak o gemiyi,
İlk onlar terkettiler.
Çok şükürki...
Yüzme öğrenmeyi hiç akıl etmediler.!
**
Onlar...
Teker teker vicdan denizinde,
Acılar içinde,çırpınarak boğuldular..!
**
Sona kalanlarsa..
Tarihin o karanlık dehlizlerinde,
Gün yüzüne çıkmamak üzere,
Zincirlere vuruldular..! !

Mahmut M. Özdemir
30.10.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Ortak Yan.! ! .

Topraktan yapılmış, bir güveç kabı.
Örtseniz üstüne, altın kapağı.
Yoksa ikisinin, hic ortak yanı
Pişirse de aşı, olmaz bir tadı..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Öylece Bırakıp Gittiler

Öylece Bırakıp Gittiler

Ve bir gece...
O zifiri karanlıktan,
Birileri çıka geldi,
Dikildiler başucuma,
Gözüne fener tutulmuş,
Bıldırcın gibi,
O acımasız,gözlere bakıp,
Kala kaldım öylece..!
Kalk hadi...
Gidiyoruz dediler,
Biri arkamda,biri yanımda,
Biri ittirdi,
Biri canımı yaktı,saçlarımı çekti.
Ben yürürken...!
"Yürü hadi yürü.".. dediler,
O simsiyah giysili kötü adamlar,
Beni,beyaz bir Reno´yla  aldılar
Gözlerim kapali..
Basdılar gaza..
Cektik gittik..! !
**
-
-

Gidiş o gidiş...!
Ben,o günden beri,
Kayıplardayım
Nereye geldim..?
Neden,niçin geldim..?
Sucum neydi.? .
Düşünüyorum,ama...
Bilmiyorum..! !
**
En son,
Gecelerin karanlığı kadar kara..
Onun gözlerine sinmiştim,
Sessizce..!
**
Ordada buldular beni,
Yine çıkıp geldiler,
O kötü adamlar..!
Ama bu sefer acıdılar,
Hırpalamadılar..!
Sadece..
Beni ordan alıp,
Bir başka karalara,
Zindanlara....
Beni,
Gecenin karanlığındaki,
Çığlık çığlığa..
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Sevinen yarasalara,
Terk ettiler..!
**
Öylece bırakıp gittiler..!

Mahmut M. Özdemir
01.03.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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Artık Soldu.

Artık soldu...
O ışıl ışıl ışıldayan
Pembe düşlerimin rengi
Yitirdi anlamını..
Hiç birşey ifade etmiyor,eskisi gibi.

Hayatımın şu bulanık sularında
Tutunabildiğim
Birtek salım vardı
Beni hep taşır sandığım
Ne yazık ki
Kader onu da
Zamansız..
Elimden aldı..!

Her seferinde...
Güvendiğim o yüce dağlara
Ağustos´ta bile  lapa lapa karlar yağdı..!

Tadı yok artık
Hiçbir şeyin,
Günbe gün çirkefe bulanan
Şu yalan dünyanın
Hasrete,vuslata uzanan
O bitmez tükenmez yolların.

Artık..
Veda ediyorum,
Usul usul..
.........Aheste aheste
Acılara,hüzünlere.
Dünya´daki tüm güzelliklere
Hasretlere,özlemlere

Veda ediyorum..

Feryatsız,figansız
Sessizce..

Belki de,
İnkıtalar oynanıyor,
Şu an...
Hayatımın bu son sahnesinde

Maç..
Nerdeyse
Bitti bitecek.
Hakemin düdüğü elinde..
Artık son kez dudaklarına götürecek,
Ha öttürdü.ha öttürecek..! !
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18.05.2016 /Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Saplantı...! !

hayata
baktıkları o dar pencereden
inatla
her alanı kirli görenler
aslında
birkez bile olsa,
pencere camını
silmeyi hiç düşünmezler..!

Çünkü onlar;
ön yargılı,
saplantılı,
egoisttirler...!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Şu Hayat Denizinde

Bazen hevesle
Bazen yılgın
Bazen de yorgun argın

Şu hayat denizinde
Çekilir kürekler aheste aheste

Kimi..
Bir an yalpalar
kaptırır kendini hayatın azgın sularına
İstese de karşı koyamaz,
Çaresiz boyun eğer o alın yazısına

Bazen de günler..
Seneler sürer
O amansız çırpınışlar..!
Canla başla karşı koymalar
Almak istese de onu o azgın dalgalar

Yine de...

Bazen..
hüsrandır sonu
Bazen de
bir başka bahara kalmıştır umudu

Çaresiz..
Tutunur yeniden
Çırpındıkça su alan
O kırık dökük ömür sandalına

Ve yine..
Asılır küreklere
Her yeni doğan güneşle

Kader mahkumu
Bir forsa gibi
..........Ağır ağır,aheste aheste

Ama..
O artık çok yılgın..
O artık çok yorgun,çok argın
O... artık yolun sonunda, belkide son nefeste

Belki de..
Ümitsizce çırpınan kanat sesleri yok artık o kafeste..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-ustamın O Maharetli Kalemi.

Kalemin sihiri...
Ne ucunda,
Nede
Ustanın kalem tutuşunda.
Her ne renk olursa olsun...
İcindeki mürekkebi..
Tıpkı senin duyguların gibi..!
Yazar o...,
Doğrusuyla,yanlışıyla
Senin duymak istediklerini..!

Aslında...
İşin en doğrusu,
Galiba..! !
Şairin özünde aramakta,
O ömre bedel mahareti,

Öyle ya..!

Onda yürek mangal...
Onda yürek...
Akan berrak sular gibi,
Sanki sevgi şelalesi,,

Sessizce yatar,
Her hecesinin altında,
Umman olmuş,yılların birikimi..

İşte o yüzden yazar o..
Duyulmayanı,görülmeyeni.
Bilinmeyeni..!

Ve bilinse de,yazılamıyanı.
Yazar o..
Hemde aşikar..!

Kimbilir..
Daha neleri yazacak neleri
Ustamın o maharetli kalemi..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Yeter Artık Yeter..!

Bak şu çakmak gibi, yanan gözlere
Bak şu kan içinde,yatan şehide
O kanlı toprağı,verirsek size
Biz soyu mezhepsiz,arsız namerdiz.

***

Sabrettik ok yaydan çıkmasın diye
Yeter artık yeter,be hey şerefsiz
Zulmün yanına kar,kalırısa yine
Biz soyu mezhepsiz,arsız namerdiz.

***

Şahlandı yüreğim,koptu dizgini
Şimdi kim tutacak,yaşlı gencini
Sel olup yıkmassak senin bendini
Biz soyu mezhepsiz,arsız namerdiz.

***

Sözüm olmaz masum,kürt kardeşime
Aynı ateş düşer,hep içimize
Dersini vermessek,dinsiz zalime
Biz soyu mezhepsiz,arsız namerdiz

___________________________________Mahmut M. Özdemir
                                                                                     08.06.2016

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-Zamana Meydan Okurcasına

Belki...
Farkında bile değilim,
Başım...
Iki elimin kıskacında..
Uçuşuyor,ümitlerim
Beyaz bir kuşun kanadında.
Hayalle,gerçekler arasında..
Ve düşünüyorum,
Düşünüyorum,çılgıncasına...

Ama..
Ne zaman,
Açsam gözlerimi,,
Bakınsam etrafıma
Içimde tuhaf bir ürperti..
O soğuk gölge düşer yanaklarıma...!

Oysa ben..
Bir zamanlar..
Ne güzelde,
Tutunmuştum, sıkı sıkıya,
Hayatın  yelelerine..
Dörtnala,coşkuyla
Koşuyorduk biz.
Zamana meydan okurcasina..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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A-Zeytin Çiğidini Boncuk Sananlar..!

çıkar için şerri hayra yoranlar
sinekten pireden,yağ çıkaranlar
bu devran hep böyle,döner sananlar
dön bir bak tarihe,varmı cezasız
***

fare tutamadan,aslan olanlar
zeytin çiğidini,boncuk sananlar
hayal aleminde,düşe yatanlar
uyan şu uykudan,kalma mezarsız

Mahmut Mücahit Özdemir
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Badem Gibiydin.!

Hele..
Yokmuydu,
İpek yumuşaklığında ki
O güzel tenin,

Vallahi...
Soyulmuş badem gibiydin.!

Aradan yıllar geçse de
Hiç sönmedi..
İçimde yanan ateşin..

Ve hala,
Gözlerimin bebeğinde,
Mışıl mışıl uyuyor ..
O güzel zeytin irisi gözlerin.

21.04.2017 / Berlin /

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bak Yanıyorum

Hani ben kaderdim,hemde senindim
Hani ben Ferhat´tım,dağı delendim.
Hani sen gülümdün,bende dikendim.
Yandım be vicdansız,bak yanıyorum.

Nerden gördüm seni,görmez olaydım.
Belki de ben sensiz,mutlu yaşardım.
Gelecek günlere umut bağlardım.
Yandım be vicdansız,bak yanıyorum.

Sana çıkan yollar artık ıradı,
El sürme yarama,durulmaz kanı.
Cümle alem bile,seni kınadı
Yandım be vicdansız,bak yanıyorum

Ferhat oldum derdim,şaka sanırdı
Şirin´imsin desem, bana kızardı.
Deldiğim dağlara,karlarda yağdı
Yandım be vicdansız,bak yanıyorum.

Sevda çiçeklerim,artık kurudu.
Ben bu sevdadan,kestim umudu.
Kader bir kez daha,kırdı kolumu.
Yandım be vicdansız,bak yanıyorum

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Siirime dörtlükleri ile eslik eden dostlarima sonsuz tesekkürler.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Yandım da yarama merhem süren yok
Düşünce gördüm ki tekme atan çok
İyi gün dostları kötü günde ok
Yandım be vicdansız bak yanıyorum..........Ahmet Arslan Hadimi

Lanetle titriyor dilimde adın.
Seni sevdiğime utanıyorum.
Sahte gülüşlerle avutan kadın
Yandım be vicdansız bak yanıyorum............Mahmut Ünsal

Yüce dağlar gibi dumanlı başım
Dert ortağım olmuş, gam arkadaşım
Göz yaşlarım olmuş bütün sırdaşım
Yandım be vicdansız,bak yanıyorum.......Ibrahim Degerli

Sevda çiçeklerim, sana küstüler
O bir vefasızdır, unut dediler
Güvenimi sarstın,battı dikenler
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Yandım be vicdansız,bak yanıyorum.............Canan Ereren

Sanki sözü bıçak vurup kesiyor
Kasırgadan beter dönüp esiyor
Suçlarını desem hemen küsüyor
Yandım be vicdansız bak yanıyorum...Ali Şahin (Elbistanlı)

Sevdim seni yürekten umrun olmadı
O kara gözlerine eller yanmadı
Sevda derdine düştüm derman olmadı
Yandım be vicdansız bak yanıyorum........Gönül Bag

.

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bana Köyümü Anlat..!

Bana..

köyümün tozlu yollarından
ocağında
tezek yanan bacalarından
akşamları
köy kahevesinde içilen
bir bardak demli çayından
dert dinleyip,dert paylaşan
dedesinden dayısından,amcasından
bahset,bahset ki dinleyeyim..

bana..

karda kışta terlikle okula giden
ayşe’sinden,zeyneb’inden
teknede hamur yuğuran nenemin
nar gibi kızarmış kömbe’sinden
sabah ezanında
güneşi tarlada karşılayan
ev ahalisinden,emekcisinden,
Bahset, bahset ki dinleyeyim

bana..

Akşamın alaca karanlığında
sırtında yükü,güneşi evlerine taşıyan
elleri nasırlı anasından,bacısından
baharda meleşen kuzusundan
bozkırlarında..
kaybolmaya yüz tutmuş mezarında
nur içinde yatan
vatanı uğruna can veren
şehitimden
mecit’imden mehmet’imden

bana..
kınalı kuzularımdan,
bir yanı eksik gazimden,
bahset,bahset ki dinleyeyim..

bana..

özü başka sözü başka siyasilerden,
magazin haberlerinden
sıra sıra şehit naaşları dizilirken
gece alemlerinde
gerdan kırıp göbek atan densizlerden
bahsetme dinlemem..
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bırak onları dağınık kalsın
sakın anlatma istemem..! !

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bekleyeceğim Seni

Ne..! .
Sana...
Hakkımı helal etmekmi..?
Cok  zor olsada,
Mutlaka,
Arayıp bulacağım...
O kara deliği..
Ve başında,nöbet tutacağım.
Bekleyeceğim seni.
Nasıl olsa,
Birgün...
Yolun oraya düşmeyecekmi..?

                                                                         25.12.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ben Hep Yanarım..!

Bir çift tatlı söze,bir tek gülüşe
Sarhoş olur gönlüm,hemen kanarım
Sevdaya inanmak,eğer suç ise
Kor olur narında,ben hep yanarım
***

Şu garip yüreğim,öyle dertli ki
O kara gözlerden medet umarım
Duyduğum her sözün,öyle içli ki
Kor olur narında,ben hep yanarım
***

Hani nerde dostlar,canlar nerede
Dört yanım ıp ıssız,dilsiz sağırım
Bakarken aşkımın, o kör gözüyle
Kor olur narında,ben hep yanarım
***

Rabbim suçum varsa,beni af eyle
Ruhum per perişan,ben çok naçarım
Kavruldu yüreğim aşkın közüyle
Kor olur narında ben hep yanarım
***

Yüreğimde bir ateş,başımda duman
Bir sevda yelidir, eser durmadan
Bu ruh bu bedenden,bilki çıkmadan
Kor olur narında,ben hep yanarım

09.09.2016/ Berlin ____________________Mahmut M. Özdemir

____________________________
Teşekkürler Zeybek Hocam.
____________________________

Çaresiz aşklara düşünce gördüm
Gün güne hep arttı, bitmedi derdim
Sanma ki kavuştum, vuslata erdim
Kor olur narında, ben hep yanarım.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

___________________________
Teşekkürler Bülent Bey Kardeşim
___________________________

Düşmüşüm sevdana günü sayarım
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Pusulam olmuşsun sana ayarım
Derdine eyvallah sanma cayarım
Kor olur narında,ben hep yanarım.......Bülent BAYSAL
___________________________
Teşekkürler  İbrahim Hocam
___________________________

Maziye bakacak bir sır mı kaldı
Gözümde görecek bir fer mi kaldı
Kalbimde yıkmadık bir yer mi kaldı
Kor olur narında,ben hep yanarım.. İbrahim Değerli

___________________________
Teşekkürler Kemal Bey Kardeşim
___________________________
Kalbine sevdamı ektim durmadan
Derdimi derdine kattım ağlarım
Aşkın çilesini çektim durmadan
Kor olur nârında ben hep yanarım...Kemal Bölükbaşı

___________________________
Teşekkürler Bülent Arkan Bey
___________________________
Hayalin gözümden gitmiyor inan
Yürekte sızımsın kor gibi duran
Senden vaz geçmedim inanki biran
Kor olur narında, ben hep yanarım.....Bülent ARKAN

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ben Neler Gördüm

Ben ne evler gördüm,
Camlarına çekilmiş siyah perdeler.

Ben ne insanlar gördüm,
Ömrünü bir hayal uğruna heba edenler.

Ben ne mutlu yuvalar gördüm..
Aza kanaat getirip,artanı bölüşenler.!
Allahın verdiği nimete şükredenler

Ben...
Daha neler gördüm,ben daha neler.
En uygununu bulayım derken,
Kapaksız kalan,düdüklü tencereler...! !

                                                                 Mahmut M. Özdemir
                                                                        26.12.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ben Olmasaydım

O dediki;

Ben olmasaydım,
Senin iki yakan,
Dünyada bir araya gelmezdi..!

Ben de dedim ki;

Tabi canım haklısın.
Ama sadece ve sadece,
Çamaşır ipine gömleğimi asarken,

Mandalla,
İki yakamı bir araya getirdin..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ben Senle Dertli

Bugün yarın diye hayal kurarken,
Bakıpta resmine,seni anarken,
Kahredip feleğe,içim yanarken,
Ben senle mutluydum,ben senle dertli
***

Bir gamlı  kasvettir,çöken ruhuma
Hasretin çığ olup,düşmüş yoluma.
Gitsemde ermeden,ben muradıma.
Ben böyle mutluydum,ben böyle dertli
***

Vurgun yemiş gibi,döndüm şaşkına,
Gündüzüm hep senli,gecem hep senli.
Bir küçük tebessüm,Tanrı aşkına,
Ben senle mutluydum,ben senle dertli.
***

Canıma can kattın,inanki bana,
Işığım oldun sen,ıssız dünyama.
Gülmesede yüzüm,sevdadan yana,
Ben senle mutluydum,ben senle dertli.

 30.03.04.2016

---
Teşekkürler,Bülent Bey Kardeşim.
---
Kuru bir dal iken yaprağa durdum
Açmamış goncada hayalin kurdum
Deryan da yüzerken sahile vurdum
Ben sende mutluydum, ben sende dertli.....Bülent BAYSAL

---
Teşekkürler,Bülent Bey Kardeşim.
---
Senle uykudayım, senle uyanık
Seninle değilsem, zihnim dağınık
Yokluğunda her şey karma karışık
Ben senle mutluyum, ben senle dertli...Bülent ARKAN
----
Teşekkürler İbrahim Değerli Üstadım.
----
Aylar yıllar geçip gider boşuna
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Başımı yasladım sabır taşına
Vefasız gel de bak gözüm yaşına
Ben sende mutluydum, ben sende dertli....İbrahim Değerli

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ben Üşüyordum Ağustos Sıcağında

Yoksa....! .

Son durak....
Dedikleri yermiydi burası..
Yokken hiç hesapta.
Acaba,bendemiydi, veda sırası..!

Boşuna değil.....!

Yakılmış....
Bu limanda,
Umuda yelken açan,
Nice gemiler...!

Kopmuş..
İlmek ilmek
Ard ardına atılan,
Nice düğümler...!

Görüyorum...!

O nurlu karanlıklar içinde,
Son ümidimde gidiyor..
Hışımla..
Sıyrılıp atılan o kanlı eldivende...!

Ve artık...
Kan...
Usulca çekilirken damarlarımdan,
Bense..
Üşüyorum...
Buz kesiyor bedenim,
Sonkez,çaresizce...
Birşeyleri anlatmak istesemde,
Sözüm geçmiyor takatsiz dilime..
Duyulmuyor sesim kimseciklere..!

Ruhumsa,
Uçtu uçacak....
Sanki son hazırlığında,
Bekliyor
Bedenimin en uç noktasında.
Ben..
Çok üşüyorum...
Üşüyorum bu Ağustos sıcağında..
Artık..
Tükeniyorum..bitiyorum.
Ne yapsam yetersiz,
Açamıyorum gözlerimi...
Karanlıklar içinde,çırpınıyorum çaresiz..!
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Ve..ağır ağır..
Kapanırken fersiz gözlerimde,
Sahnelenen o hüzünlü son perde.
Belkide..
Birazdan, düşer yavasça,
İki yanıma..
O yorgun,takatsız kollar.
Bürünür,ebedi sessizliğe,
Mevsimsiz solan,o güzel duygular..

Mahmut Mücahit Özdemir
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Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar

Bugün içimde...
Sebebini bilmediğim bir sıkıntı,
Oturduğum masamda,
Başım iki elimin arasında,
Saatlerce,
Kala kalmışım,öylece.
Vakit..
Nerdeyse gece yarısı.

Taki...
Israrla çalan telofonumun sesi,
Beni irkiltip,kendime getirmişti.
Acaba,bu saatte arayan kimdi..?

Belkide...
Burda olduğumu gören biri....!

Dayanamadım açtım telofonu,
Takatsız,fersiz,cılız bir ses tonu,
"Alo kimsiniz" dedi
Aman Allahım,
Bu ses,bu ses,Babamın sesiydi...
Acaba burda olduğumu nasıl bilmişti.!
Sesi neden böyle halsiz,neden fersizdi.
Sorduğumda,
"Ne bileyim oğlum,içime doğdu herhalde"dedi
Benim içimse...
Fırtına öncesi,sessizliğe bürünmüştü bile....
Artık,
İçimdeki yangın büyümüş,
Alev alev yanıyordu yüreğim.
Dillerimiz lal olmuş,
Kelimeler,boğazımıza düğümlenmişti.
Yinede zar zor "Nasılsın Baba"diyebildim.
Babam suskun...
Duyduğumsa,
İnceden,hafifçe gelen yanık bir türkü sesiydi.
Sanki fon müziğiydi konuşmamıza.
"Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar"
Diyordu,o yanık türkü...
Arada,bitkin sesiyle,
"Oğlum ben hiç iyi değilim,
İkide bir tekliyor bu mered kalbim,
Biran önce gel oğlum"diyebildi.
Ah Allahım,ah...
İşte bunlardı,duymak istemediklerim.
O türküyse,bana birtürlü söylemeyediği,
Vasiyetiydi....
Aylar sonra,
Artık o son yolculuğu için köyündeydi.
Çok şükür,Babamın istediği olmuştu.
Bulutlarda yaş tutmuş,
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Ağlıyordu...

Bugün Babam,
Köyümüzün yağmurlarında yıkanıyordu....

                                                    20.07.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bırak Be Gülüm..!

Bırak..
Bırak be gülüm
Yetmezmi,
Hayatta çektiğim, onca zulüm.
Bu gün olmassa yarın,
Bir köşede sıkıştırmadan, beni ölüm.
Bırak bari de..
Biraz olsun,benim de gülsün yüzüm..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bile Bile Ladeslenmek

Bana
Bir adım bile olsa
Canı gönülden gelene
Yeminle..
Koşmak bir yana,
Kanatlanıp,ona doğru
Uçasım gelir..

Ama..
İşin içinde şeytani fikir varsa
Hem içimden acır,hemde gülerim..!

Ve..
"Ahh.. garibim
Sen cok geç kaldın derim.

Nasılki,
Hayatın bu çetrefilli yolları,
Yaşanmıslıkları,
Beni böylesine akıllandırdı.
Seni de Allah ıslah edip,akıl versin" derim.
Zaten..
Şu benim yaralı gönlümde...
Tasasını çekecek
Ne büyük bir aşkım
Nede...
Gözlerimden akacak bir damla yaşım kaldı..!

İnanın..
Bıktım artık saflığa vurmaktan

Bıktım..
Bile bile ladeslenmekten
Göz göre göre kazık yemekten

O yüzden
Ben derim ki;
Eyyy...hin fikirli

Eğerki
Senin niyetinde
Yine kazık atmak varsa..!
Sakın küreği çekipte boşa
Kapılma sen akıntıya..
Sakın olaki  aldanma...
Benim bu saf duruşuma.! .

Hadi
Boşa yorma çeneni
Usul usul bi yol alda
Çek git başka kapıya...! !
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___________________________22.04.2016

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bir Dilim Ekmek

Bana göre değil.
Hak etmediğimi istemek
Verilsede kardan bilmek.
Bana yeter,
Biraz tuz,biraz biber
Helalinden bir dilim ekmek..

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bir Gün Sende Anlayacaksın.!

Bir gün..
Sende farkına varacaksın,
Baki kalmadığını,güzelliğin.
Bir gün..
Sende anlayacaksın,
Ölüme çare bulamadığını servetin.
Bir gün sende göreceksin,
Günahının,sevabının hesabını.
Bu alemde vereceksin,
Gözlerin kapanmadan.

Belki..
çok mutlu gideceksin
Açık hesabın kalmadan.
Kula borcun olmadan...!

İşte o zaman...
Gözbebeklerinden okunacak,
O mutluluk,o huzur,
Veda edeceksin,
Güle oynaya...
Veda edeceksin,fani dünyaya.

Ruhun..
Huzur içinde yükselecek,arşa
Kelebek gibi hafif..
Onun ipek kanatlarında..!

Ve..
Taht kuracaksın....
Kuş tüyünden döşenmiş o,beyaz bulutlara.

Belkide......
Gözlerin kapanmayacak,
Yarı açık...
Kilitlenip kalacak,pişmanlıklara..!
Ruhun mahkum olacak,
Kaya gibi ağır,günahlara....
Mahkum olacak,
Biter sandığın,sonsuz ızdıraplara..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bir Rüyadır Diyorum.!

Ben..
Bir rüyadır diyorum.
Ve ben bu lanet olası rüyadan,
Bir an önce,uyanmak istiyorum.
İnanasım gelmiyor bir türlü,
Bindiği dalı,
Şehit kanlarıyla sulanmış,
O mukaddes toprağı,
İnciltmez benim milletim,diyordum..!

Allahım..
Nasıl bir ruh halidir bu,
Şimdi nasıl sızlamasın,
Ata’mın
Seyit Onbaşı’nın,
Yüzbinlerce şehitimin,Nene Hatun’un ruhu.

Bu Vatan,
Bu Cumhuriyet uğruna,
O topraklar altında kefensiz yatan,
Yüzbinlerce vatan evladını,
Göz gör göre silip atabilmek..!
Çocuklarının,torunlarının geleceğini,
Üç kuruşluk menfaat uğruna karartabilmek.!

Soyumuzu,
Tarihimizi yazan,
Türklüğü anlatan,
Hangi kitap yazmış,
Böylesi bir basiretsizliği..!

Bu benim milletim mi?
Kuzu kuzu pranga ya el uzatan.
Kaderini,geleceğini,
Kendi elleriyle karartan..!

Ben artık..
Geri dönmüyorum,vatanıma
Prangalara vurulmaktansa,
Cansız bedenimi
Yem etsinler, kurtlara kuşlara..!

17.04.2017  / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Bir Şiir Daha Öldü.!

Dün  gece..

Bir şiir daha öldü,
Fukara yüreğimin
Issız bir koyunda..!

Aslında o,
Doğmadan
Ölmiştü..

Bir ilham perisinin
Ana rahminde..

Onun..
Selası bile,
Okunmuyacak
Yıkanııp,yunmuyacak..!

Ardından,
İki damla göz yaşı bile
Dökülmeden..

Kefeni,

Buruşmuş,
Beyaz bir kağıt içinde..!

Sessice,
Gömülecek.
Yüreğimin o ıssız,
Kimsesiz şiirler mezarlığına..!

15.04.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Biz Değilmiydik.!

O yağmurlar değilmiydi,
Umudumuza,toprağımıza can verip,
İliklerimize kadar bizi ıslatan.

O rüzgarlar değilmiydi,
Her yaz akşamında,efil efil esip
Ruhumuzu okşayan.

Sen ve ben..

Biz değilmiydik
Kavgalar edip,küsüp barışan.!

Biz değilmiydik,
Kötü günde,
Tek yumruk,haksıza karşı koyan.

Biz değilmiydik,
Akreple Yelkovan
Zamanla yarışıp inatlaşan..!

Biz değilmiydik..
Acıyı,mutluluğu paylaşıp
Kah gülüp,kah ağlayan,

Sen ve ben,

Biz değilmiydik.
El ele,yürek yüreğe,
Hayatın o meşakatli yollarında,
Kaçınılmaz sona doğru,durmadan koşan..!

18 / 06 / 2017 / Berlin / Mahmut Mücahit Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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Buz Tutmus Uzanan Elleri

Ve son kez baktılar,
Ocak dedikleri...
Kara zindan kapısında.
Gökyüzündeki bulutlara,
Ağaçlara,çiçeklere,kanat çırpan kuşlara.
Son kez baktılar...
Acıdan başka birşey görmedikleri
Şu yalan  dünyaya.
Sonrada...
Dalıp gittiler,
O geri dönülmez karanlıklara.
Bir lokma ekmek için,
Çoluk çocuklarının rızkı icin
Başlarında baretleri,sarıldılar yine kazmaya
Vurdular,vurdular...vurdular kazmayı.
Silemediler..
Kömür karasıyla yazılmış,
Alınlarındaki o kara yazıyı.
O an bilemediler,
Yüreklerde acacakları o derin yarayı

Ve
Çok geçmemişti,,henüz daha.
Bir patlamaki,
Yer gök inim inim inledi
Kimi yaralı,kiminin cansızdı bedeni.
Talihsiz Mehmette onlardan biriydi.
Yaşıyordu henüz,çok acı çekiyordu besbelli
Moraran dudaklardan dökülen,son sözlerdi belki;
"Dolabımda vasiyetim,onu babama verin,
Oğlumu okutsun benim gibi zindanlarda ölmesin.
Eşime,mesaiye kaldı yarın gelecek desin,
Oğlumun doğum günü,bugün onları kimse üzmesin..!
Sizlerde bana hakkınızı helal edin"....
O,bu dünyada aldığı son nefesti Mehmedin.
Şimdi üçyüz arkadaşıyla,en güzel yerinde Cennetin.
Allahım,bu nasıl bir kader,
Bu,nasıl bir ölüm.
Cehennem ateşindende beter..
Tutamadıysak hayatta,
Buz tutmuş ellerini
Sebep olanlara nalet olsun,
Kapatamadıysak yarı açık gözlerini.

                             18.05.2014
.

Mahmut Mücahit Özdemir
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Cazgır Hasan

Bir tanıdığım vardı,
Yıllar öncesi.
Adı Hasandı,
Namı diğer Cazgır Hasan..!
Ne ararsan ondaydı.
Çalıp çırptığını kahvelerde satardı.,
Yalanın bini beş para,
Hepte desdeksiz atardı...
Yağmur olsa,
Düşmezdi bir damla,
Başkasının tarlasına...
Adam..
Sanki pislik için gelmiş dünyaya.
Kahveye gelir,
Ne varsa götürürdü masada.
Tesbih,çakmak,sıgara.
Daha başka ne bulursa,.
Ne zaman,
Oyun oynamak istese,
Masasına kimse yanaşmazdı,
Üç kişi olur,dördüncüyü bulamazdı.
Püsküllü belaydı Cazgır Hasan..
Birgün birisi kahveye geldi.
Hasan sizlere ömür,ölmüş dedi.
Şaka sandık önceleri,
Ama doğruymuş,Hasan'ı vurmuşlar.
Sonrada ıssız bir yere atmışlar.
Kısacası..
Su testisini,su yolunda kırmışlar..!
Cenazesinde,üç kişi varmış...
Giderkende dördüncüyü bulamamış,
Rahmetli Cazgır Hasan..!

Tanrım günahlarını af etsin

.

18.06.2014

Mahmut Mücahit Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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Cennet'in Çocukları...!

artık
günler..
gecelerden de karanlık,
kara bulutlar ardında,
saklanır güneş..

denizler,göller,nehirler ağlıyor.
yüzleri solgun,
şelaleler çağlamıyor,
eskisi gibi...
kurumuş göz pınarları,
suları durgun..

havada..
ne bir kuş cıvıltısı,
nede kanat çırpıntısı,
sararmış güller,bülbüller suskun.

geceler mehtaba,
yakamozlar ışığa susamış,
hasret ki hasret..

kumsallar  ıssız ve yorgun.

artık yok..
yok artık yok..yok..!

ağustos’larda ateş böcekleri,
pembe kayalıklarda,
deniz kızının sülieti,
küsmüş,paylaşmıyor eskisi gibi
insanlarla sevgisini...!

şimdi...
haberler var her kanalda,
dakika dakika her saat başı.

birde..
raga..raga raga..
bol eğlenceli,roman havalı,
eğlence,izdivaç programları

kimin umurunda,şehit anaları
akıtılan onca göz yaşları.
yeterki gelsin reyting rekorları.
yeterki dolsun o kirli cüzdanları..!
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bu akşam..
canlı yayında,
canlı canlı bomba sesleri..
Alevler..
umutlarımızı örten o siyah dumanlar
önce
çok sayıda yaralı
sonra...
hemen yayın yasağı

Ve..
birgün sonrasına,
çoktan hazırlanmış şehitlerimizin mezar taşları.!
onlar...
musalla taşlarında
kanlarıyla son abdestini almış
nur içinde yatan  Cennet'in  çocukları..!

06.01.2017 Berlin_________________Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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Çığ Düştü Yüreğimize..

Herşey...
Gözlerimizin önünde oluşurdu da..
Biz yinede göremezdik..!
Hepimiz at gözlükleri takardık gözlerimize,
Sanki birer bakar kördük...
Kaldırıpta başımızı bakamazdık tepemize..!
Bakamazdık nedense..
Ne sağımıza,ne solumuza,bakamazdık çevremize..!
Bizler..
Hep uslu çocuklardık..
Bulduğumuz sakin,ıssız bir köşeye..
Hep otururduk,ürkerek,pusupta sessizce..!

Oysa...
Kışın o ayazinda,soğuğunda,
Karlar altında..
Mehmedimin elleri donarken kaya kovuğunda,
Bizler..
Kestane kebap yapardık,
O gürül gürül yanan soba korunda..!
Hele o Ağustos sıcaklarında,
En alasından meşrubatlar alkollü,alkolsüz,
Otururda serinliklerde,içerdik ya,kana kana..
Hiç gelmezdi aklımıza..
Mehmetciğimin matarasında suyu varmı acaba
Bildiğimiz tek şey...
Eğer bir Mehmedin başı düşerde önüne,şehit olursa,

MİLLETİMİN BAŞI SAĞ OLSUN,VATAN SAĞOLSUN..!
ŞEHİTLER ÖLMEZ,VATAN BÖLÜNMEZ...!
***
Ve bizler..
Günü kurtarmak,
Birgünü daha rahat yaşamak
Adına....
Gerçeklerden kaçırsakta.
Gözlerimizi...
Ne kadar umursamasakta..
Biz hiç sevmesekte...
O vicdanı kara insanlar,
Onlar varya onlar...! .
Getirip getirip yığdılar tepemize..
O kara,kap kara bulutları..
**
Ve o kara bulutlardan...
Kara kara karlar yağdı..
Birikdi tepelerimizde,
Bugün, işte yine...
O kara tepelerden..!
Kap kara..
Çığ düştü üzerimize..
Yine biz parçalandık,altında
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Yine biz ezildik....
**
Bugün birkez daha..
'Bak ben yine geliyorum'diye diye,
Kor düştü yüreğimize..
Vebali yine bize yazıldı,biz çektik...
Döküldük betonlara,parça parça,liğme liğme..!

YÜCE MİLLETİMİN BAŞI,BİRKEZ DAHA SAĞOLSUN,
BU SON OLSUN DEMEYE DE UTANIYORUM,
ÇÜNKÜ SON OLMAYACAK...BİLİYORUM...!
SABIR TAŞI ÇATLADI..ÇATLAYACAK
OK YAYDAN ÇIKTI ÇIKACAK,
TANRI YARDIMCIMIZ OLSUN.......! ! ! ! ! ! !

Mahmut M. Özdemir.
11.10.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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Çünkü Ben.!

Biliyorum..!

Neden...

Hep öyle mahsun,
Neden hep öyle durgunsun ..?

Diye...

Belli ki
Merak ediyorsun.

Dur o zaman,
Ben de sana söyleyeyim;

Çünkü ben;

Hayallerimden,düşlerimden arda kalan,
Hüsran tortusuyum..

Çünkü ben;

Bir tutam sevginin,yüreğimin çeperlerinde kalan
Acı yokusuyum..!

Çünkü ben;

Cehennem uçurumlarında,susuz açan bir gülün,
Gurbet kokusuyum...!!

.............................................................
Çok teşekkürler İbrahim bey Üstadım
..............................................................
Ömrümün sevdasıyla, düşlerimle ben buyum
Sen soramadan diyeyim, öksüz gurbet kuşuyum
Hayalinle yaşayan, yolların yokuşuyum
Suzuz açan güllerin, kokusu vardır bende ...İbrahim Kurt
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27.03.2017../ Berlin../

Mahmut Mücahit Özdemir
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Davetsiz Misafir

Henüz
Eksoz kokusunun sinmediği
Kötünün iyisi
Bir Berlin sabahında
İçimden..
Gönlümce dolaşmak geçti sokaklarda

Sonra da..
O minik dostlarımla,
Simit Evi´nin  bahçesinde
Buluşmak kahvaltı da...

Tıpkı..
Düşündüğüm gibi..
Simit evinin bahçesi,
Yine cıvıl cıvıl,serçelerim toplanmış bir araya
Beni bekliyorlar,sabırsızlıkla.

Bugün..
Davetsiz bir misafir,
Birde güvercin var aralarında

Daha..
Görür görmez
O çok sevdikleri
Simitleri,açmaları
Üşüştüler..
Doluverdi masamın etrafı

Yine o kapışmalar,yine o curcuna
Benim ise..
Kafam takıldı,
Henüz..
Siftah bile yapamayan zavallı güvercine
Koskoca parçayı,tam atıyorum önüne,
Mübarek arabalı vapur gibi
Daha dönemeden
O veled serçeler..
Kapıp götürüyorlar yemi..!

Defalarca denedimse de
Nafile...
Bir lokma bile
İndiremedi midesine..

Artık
Fasıl bitmiş..
Simitler yerli yerine gitmiş,
Konmuşlar ayrı ayrı ağaç dallarına
Sanki..
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O zavallı güvercine bakıpta
Katıla katıla gülüyorlar adeta

Açıkçası..
Hepsi işin gırgırında..!
Güvercin aç kalmış kimin umurunda..!

Güvercinse..
Kafası hala yerlerde
Yeni evli
Alyansını kaybetmiş,acemi aşık gibi
Eşeleyip duruyor,kum tanelerini..!

***
Allah kimseyi
O serçe sürüsü içinde ki
Güvercin gibi
Cürmüne güvendirip aciz etmesin, yanıltmasın
Paylaşmasını bilmeyenlerle muhatap edip,aç bırakmasın..!

_____________________________________Mahmut M. Özdemir
19.08.2016 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Demedi Deme..!

sen
sen ol
gazsız fenere
sapı olmayan küreğe
güvenipte
karda tipide
sakın ola
çıkma  ha yola

hayat bu..
hiç belli olmaz
çığ düşer kapanır yolun
kürümez önünü o sapsız küreğin..
ışıtmaz yolunu gazsız fenerin
pişman olup yansa da yüreğin

kalırsın sonra karanlığa..! !

Bak..
demedi deme

ya donarsın
yada...
yem olursun kuşa kurda..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Doktor.!

dün..
mutsuzluğuma bir çare bulurum diye
terminim vardı,doktordaydım..!

daha ben söylemeden..
bana bir hap verdi,
o kadar etkili,
o kadar etkiliydi ki;
boş yere hayallenmemi,
kuruntumu,ümitsizliğimi,
şıp diye kesiverdi..!

ama o..

katil hap..
vicdanı hiç sızlamadan,
ilham peri'mi de yok etti.!

aslında...

ne içtiğim hap,
ne de..
telaşına düştüğüm
bir  ilham perim vardı.

gördüğüm,

sadece..
bir kabus,
yada kötü bir rüyaydı..!

Şükür,

yüreğimin eteklerinde ki
karlar gibi,
onlar da..
baharı müjdeleyen
çiy damlaları arasında,

usul usul eriyip gitti..!
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26.03.2017./BERLİN..

Mahmut Mücahit Özdemir
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Dönemessin Bir Daha

Aşk...
Geceler boyu,
Gözbebeklerinde uyutmaktır,
Sevgiliyi..
Aşk..
Sessizce akıtmaktır,
Yüreğe..
Hasreti,çaresizliği..

Aşk..
Öylesine kurnaz,
Öylesine sinsidirki,
Senin için arar bulur,
Uzaklardaki,
imkansız sevgiliyi.

Hele ki..
Gurur ile kibirliliğini,
Atamassan bir yana,
İnan..
Burnundaki kılları,
Tek tek yoldurturlar insana.

Kapılma sakın,
Yönü belirsiz,aşk rüzgarına.
Yeltenme sakın,
Aşk denizinde yelken açmaya.
Şaşırtırlar sana  rotayı,
Kalırsın sonra,
Zemherilerde,ayazlarda
Yapayalnız,tek başına..!

Ve..
Dönemessin bir daha,
Demir aldığın o son limana.

06.07.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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Dört Mevsimli Bir Dağ Köyünde

Ben,şiirlerde yaşarım hayallerimi.
Sayfalar dolusu,renk renk.
Ben..
Dizelerde güler,dizelerde ağlarım.
Ve hiç yaşayamadığım hayallerimi
En çok ta çocukluğumu yaşarım kanasıya...
Hece hece,dize dize..

Bir tek anısını bile hatırlıyamadığım.
Dört mevsimli bir dağ köyünde;

Kimi al yanaklı..
Kimisi yalın ayaklı...
Köyün çocukları olurdu,
En candan arkadaşlarım..

Biz..

Lapa lapa karlar yağdığında,
Kaşları kömürden,gözleri iri zeytinden,
Havuç burunlu,takkeli,kaşkollu
Pinokyo gibi kardan adamlar yapardık.!

Bahar geldiğinde..
Demet demet çiçekler,gelincikler toplar,
Sevgimizi,o çocuksu sevincimizi taşırdık evlerimize..
Bin bir renkli buketler yapardık Annelerimize.

Hele o dünya tatlısı,meleşen kuzucuklarım
Birde benim sadık dostum,akıl küpüm..Karabaş´ım

Biz..
Mehtaplı yaz gecelerinde..
Saklambaç..yakar top,
Yağ satarım,bal satarım oynardık,
Kapılarımızın önünde,
Ama biz...
Birbirimizi hiç satmazdık.
Kardeştende öteydik biz..
Bazen...
Demet demet çiçek..
Bazende,öbek öbek tezek toplardık,
Ocağımız yansın,bacamız tütsün diye

Arada bir...
Tahta arabalarımızla..!
Kıran kırana yarışlar yapar
Etrafı tozu dumana katardık.
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Çoğukez de..
Tepe takla inerdik,
Küyümüzün o dik yamaçlarından..!

Sonra...
Kimimizin elinde,dağılmış arabalar,
Üst baş perişan,yırtık pantolonlar,
Korkudan...
Alaca karanlıklarda.
Yorgun argın, dönerdik evlerimize..!
Yinede..
Dersimizi ihmal etmez,
Açar kitabımızı okurduk,
Yer minderinde,
Kandil önünde..!
Bir tek anısını bile hatırlamadığım.
Dört mevsimli o dağ köyünde...! !

+++++++++++++++++++++++++++
Talat Abime cok tesekkürler
+++++++++++++++++++++++++++

Ah o dağ köyünde ben de olsaydım
Ciğerlerimi temniz havayla doldursaydım
Köyümün çocuklarına, arkadaşlarıma
Canımın içi gibi sarılsaydım...
Çoban olsaydım, çoban...!
Köylerde yaşasaydım konfor denen
Lüks tüketime aldanmadan
Neden mi dediniz...
Gücümü sattım, kendimi tükettim
Ben bilirim, siz bilmezsiniz....................Talat Semiz

Mahmut Mücahit Özdemir
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Eğer ki Sen.!

Eğer ki sen...

Yüreğimi alıpta,
Avuçlarının içine..

Öksede..
Çaresizce çırpınan,
Bir serçenin kanat sesini
Feryad-ı figanını duyabiliyorsan.!

Bilki o an,

Çok ama..
Çok uzaklardan..!
Sana geliyorum ben..!

Kim bilir ..

Belki..
Efil efil esen,
Bir rüzgarın esintisinde.

Belki de..
Yine yağmurlu bir temmuz gecesinde.

İki damla yaş olur,
Süzülürüm ben..
Zeytin irisi o kara gözlerinin,
Göz bebeklerinden..!

Ve..
Kaybolurum.

Bir daha...
Hiç çıkmamak üzere..
Gamzelerinde ki  o Cennet bahçelerinden..!

 Mahmut M. Özdemir

..........................................
Teşekkürler Güner  Hanım..
..............................................

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eğer ki sen
Duyabiliyorsan yüreğimin sesini
Hissedebiliyorsan
Gözlerimden akan yaşı
Coşkun coşkun akan
Deli çaylar misali
Bil ki
Sana geliyorum.......G.Hacısalihoğlu

....................................................................
Teşekkürler Bülent Baysal bey kardeşim..
.....................................................................

Bir gül yaprağında
Dokunduğun dalda, yaprakta
Hatta toprakta
Hırçın dalga köpüklerinde
Kayalara öperken çıkardığı sesten
Kumsala bıraktığın ayak izlerinden
Bil ki
Sana geliyorum.............//Bülent Baysal

....................................................
Teşekkürler Neslihan Hanım..
.....................................................

Duy beni ey yar!
Gör beni..
Yeter ki iste
Hapsolurum
Bir ömür yüreğinin içinde..N.Ö.

....................................................
Teşekkürler Nermin Öğretmenim
.....................................................

Eğer ki sen,
Okuduğun şiirde,
Dinlediğin nağmede
Benden izler buluyor
O izlerin peşine düşüyorsan,
Çağlayarak
Bil ki en derinlerden
Sana geliyorum ----Nermin SEYRATLI

Mahmut Mücahit Özdemir
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Elveda Derken Bu Son Limana

Elveda Derken Bu Son Limana

Artık..
Avare martılar uçuşur,
Hayellerimin ufkunda.
Ne gözlerimde o pırıltı,
Nede...
Gönlümde gelincik bahçeleri.
Kim bilir,belki....
Çokta vakitsiz geldi,
Beklenen o sessiz gemi.
Usulca yanaştı,bu ıssız limana,
Mechule gidecek...
O son yolcularını almaya..!
Ne olur siz söyleyin...
Söyleyin şu kaptana,
Biraz beklesin beni..
Azad edeyim son kalan ümitlerimi,
Bırakayım sessizce,esen ruzgarlara
Yaşasın onlar...
Gitmesinler benim gibi,çok uzaklara.
Belki vakit bu vakit, belkide çeyrek var,
Elveda demeye...
Adet yerini bulsun diye,el sallayanlara..!
Hadi artık,
Sizde gidin çocuklar..
Açın yelkenlerinizi,yeni umutlara.

Bense.. çaresiz...
Ben...
Biran önce alışmalıyım zifiri karanlıklara.
Kim bilir belkide,yeniden..
Tutunurum, beyaz bir martının ipek kanatlarına..!
Belkide bir kez daha doğar güneş,
Ben,dalıp gitmeden,o zifiri karanlıklara..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ey Benim Nazlı Bebeğim.!

Ey..
Benim umutlarımın,
Kıraç topraklarında açan,
Asi gelinciği,
Sevdamın hiç büyümeyen,
Nazlı bebeği,
Özgürlük ateşimin,
Sönmez alevi..

Ben...
Senin gözlerindeki sevinçle
Cennete çevirdim...
Yüreğimdeki Cehennemleri

Ve ben..
Senin, bakışlarındaki şevkatle
Açtım...
Yıllar yılı, özgürlüğe vurulmuş kilitleri..!

Ey benim sevdam,
Ey benim nazlı bebeğim..

Sen hür doğdun.
Hür yaşayacaksın.

Artık seni..
Pişman edemiyecek,
Kimseler...
Anandan doğduğuna,

Birkez daha,

Kimseler..
Kimseler saramıyacak seni,
Esaretin kundağına..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Feride-yaban Gülü 1

Aslı karadenizliymiş
Ferideymiş takma adı.
Çay bahçesinden gelmiş
Geldiğinde al almış yanakları
Çocukluğunu hiç yaşamamış
Feride..
Oda tozpembe hayellerle,
Babasından nefrette etse,
Koşarak gelmiş gurbete.
Çaresiz, muhtaçmış,
Tutunacak bir ele,
Başını sokacak bir eve..!

Anasını hiç görmemiş,
Memlekette..
Bir dağ köyündeymiş,
Deliymiş annesi, delirtmişler..!

O henüz daha iki yaşındayken,
Birgün babası...
Haber bile vermeden,
Alman dostuyla köye gelmiş
Kahrolmuş annesi..,
Almanya'ya gideceği günü
İple çekerken,
Yıkılımış hayalleri,kararmış dünyası
Yedirememiş gururuna,
Köy meydanında
Parçalamış kendini,vurmuş başını taşlara,
Işte o gün oracıkta....
Aklını yitirmiş...delirtmişler kadıncağızı..!

Yillardır...
Aklı arada bir,gider gelirmiş,
Her seferinde,Feride`m der,
Başka birşey demezmiş..!

Hep onu anlatırdı Feride
Ağlamazdı..
Ama gözleri hep nemliydi
Arada bir dalıp giderdi
O,yaşamadığı günlere.
Belki,isyan ederdi kadere
Ama belli etmezdi hiç,
Kimse üzülmesin diye.

O,çok iyiydi,temiz kalpliydi.
Hayat yorgunu Feride.

Bazen..
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O kötü günler gelirdi aklına.
Üvey analı baba evinde,
Hasretmiş,
Bir yudum sevgiye,
Hasretmiş,
Hiç tatmadiğı baba şevkatine.
Dolu dolu"anam" demiş
Yinede yaranamamış
Üvey annesine..
Çaresiz boyun eğmiş,
Kara yazgılı kör talihine.
Gözleri dolu dolu olurdu,
Ama hiç ağlamazdı
Hayat yorgunu Feride..!

                                              Mahmut M.Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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Feride-Yaban Gülü 2

Feride..,
Bir gün gelin olmuş..
Görmeden,duymadan,bilmeden,
Duvaksız,derneksiz,
Bezden bebekleri elinde,
Gençlik hayalleri o çocuk yüreğinde..!

Vermişler elin adamına..
Rızasız...
Üstelik birde, resmi nikahsız,
Gittiği o el evinde,
Önce açlığı,
Sonra dayağı tatmış,.
Ve o..
Hep acıyla gecen  zalim yıllar,
Birbirini kovalamış...

Yinede,yılmamış,
Sabr edip dayanmış,
Esrarkeş sadist kocasına.
O ise...
Içkiyi içip,
...maddeyi her çektiğinde,
Dövüp,dövüp sokaklara atmış..!

Zavalli Feride.....
Gururunu hiçe sayıp,
Her seferinde..
Kedi gibi kıvrılıp...sabahlamş,
Kendi kapısının eşiğinde.
Kaçkez,aldığı darbelerle,
Komalarda yatmış,
...Hastahane köşelerinde.
Ne gelen,
Nede halini soran olmuş..!
Yinede.. herşeyi içine atıp,
Hayata yeniden tutunmuş
Içinden..
Kocamdır..döverde,söverde demiş.
Demiş ama... sonunda,pes etmiş
Bitmiş,tükenmiş,
Iki oğlu olmasa,
Belki intihar edecekmiş,
Yapamamış Feride...
Çocuklarını düşünmüş
Onları yanlız bırakamamış.

O,hep ağlamak isterdi
Gözleri dolu dolu,hep nemliydi
Ama,ağlayamazdı Feride...
Kimse mutsuz olmasın,üzülmesin diye
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Mahmut Mücahit Özdemir
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Feride-yaban Gülü 3

Ve birgün...
Berlin`nin o acımasız,o insafsız
Güneşin hiç doğmadığı,
Sabahın olmadığı
O Karanlık,küf kokan sokakları,
Mesken tutmuş kendine.
Hayat yorgunu Feride..

Oralarda,kimi "Yaban gülü" derdi
Kimide "Minik serce"..
Bana sorarsanız,
Güldü ama dalından koparılmış,
Daha henüz açmadan,
Yaprakları sararmış.
Minicik serçeydi...!
Kanatları bataklığa bulanmış,
Ayaklarına kader bağı dolanmış.
O,hiç uçamazdı,özgürce.
O,uzaklara da kaçamazdı...
Çok içliydi,çok dertliydi
Yine de kimseye sezdirmezdi.
Herkes severdi onu,
Kimi tapardı,mertliğine
Kimi mest olurdu yürüyüşüne
Kimi..
Aşık olurdu,bir tatlı gülüşüne.
Bazen,insanlık dersi verirdi hakedene.
Bazen de,
Sevgi,şevkat dağıtırdı cümlesine.
"Bak,Feride...
Birgün yem olacaksın kurda,köpeğe"
Derdim...
Boş gözlerle bakıpta...
Söyledigi tek kelime " banane"
Biraz ileri gitsem içki vermesem,
"Bırak be bardağımı, sanane"
Çok kızardım bu söze,
Geri verirdim kadehini..
Uzaklaşırdım çaresiz,
Görmemek için,o perişan halini
Sonra ertesi günü,
Ne yapar yapar
Beni yine güldürürdü.
Sen bir başkaydın Feride,
Yolun hep açık olsun,
Uç sen, hayal ettiğin o güzel günlere
Uç,uç sen özlemlere...
Temiz kalpli,Minik serçe..

                                      MAHMUT MÜCAHİT öZDEMİR
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Mahmut Mücahit Özdemir
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Gec Olmadan

Bazen diyorumki içimden,
Acaba...
Iş işten geçmeden....
Bendemi ayak uydursam,
Şu alemde bendemi denesem..?
Olduğundan başka görülmeyi..
Maske takmayı,yada yalancıktan gülmeyi.
O zaman yüzdürürüm belki..
Ne zamandır karaya vurmuş gemilerimi....!
Iyide....
Ben,istesemde,bu işi hiç becerememki,
Maskede taksam...
Mimiklerim ele verir,düzene isyan eden yüreğimi...!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Geç Oldu Artık.!

Hangi kitap yazar,böyle emreder.
Vahşete mükafat,Cennet vadeder..!
Kardeş,kardeşini nasıl katleder.
Yansak tutuşsakta,geç oldu artık.
***

Kurulmuş tuzaklar,daha başından.
Dağlar taşlar inler,garip yasından
Hem evinden olmuş,hem de aşından,
Ağlasa da bacım,geç oldu artık.
***

Yanlıştan dönmeyi,erdem bilseydik
Barışa huzura,önem verseydik
Dolardı yürekler,  içten  güzellik
Ağlasa da anam,geç oldu artık.

M.Mahmut Özdemir
21.07.2015

++++++++++++++++++++++++++++++
Bülent Arkan Kardeşime teşekkürler.
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Cehalet Ağacının Meyvesi

İslam adına imansızlar çıkıp ortaya
Kan döküp korku saldı Ortadoğuya
Alçakça siyonist yemini takıp oltaya
Düşmanlıklar aşılayıp keyfe daldılar

İmanımız hurafeye yenik düşünce
Kan oluklara sığmaz sel olur akar
Teröristler yetişir içimizde sinsice
Ateş çemberleri cümle alemi yakar
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Cehalet ağacının meyvesi zehirli olur
Ellerini dokunmadan zehirler yakar
Kan akıtan namertler kanda boğulur
Pis bedenleri ortalıkta leş olup kokar

Eğer yetiştiremezsek genç beyinleri
Daha çok göreceğizdir böyle şeyleri
Tek tek ele almalıyız tüm bireyleri
Yoksa bu cehalet nice yuvalar yıkar...

                                      Bülent Arkan
                                       27.07.2015

Mahmut Mücahit Özdemir
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Gelse Ne Fayda

Gelse Ne Fayda

Özlemimi yoksa, aşkmı yarası?
Çektiği acıdır,derdi tasası,
Kadere isyanmı,gönül koyması?
Canımdan bezdirdi,koysa ne fayda.

Hiç kıyamam derdi, bakıp gözüme.
Karalar düşürdü,gülen yüzüme.
Dayanmaz yüreğim,böyle zulüme.
Başımı taşlara, vursam ne fayda.

Sevdamın uğruna,mecnunlar gibi,
Kordan ateşlere, attım kendimi.
Çilem çoktan aştı, sabır bendimi.
Ben benden geçtim,gelse ne fayda.

Kibirle bakıpta, yaşlı gözüme.
Herşey bitti demiştin,benim yüzüme.
Sonunda geldinmi,acı sözüme,
Boşuna yalvarma,etmez bi fayda.

Bak ağlıyormuyum,hadi gitsene.
Aldın ya resmini,bu aşk bittiyse.
Ben seni kalbimden,eğer sildimse.
Boşuna uğraşma,etmez bi fayda.

 Mahmut  M. Özdemir
         18.01.2015

+++++++++++++++++++++++++++++++

Divan kurdum, yargıladım ben beni
Suçlu benim, seven benim, ne fayda
Çaresi yok, senden uzak günlerim
Ağlıyorum, yanan gönül, ne fayda............Bülent Baysal
++++++++++++++++++++++++++++++

Gönlümde gam keder, yürekte elem
Senden başkasıyla,yoktur meselem
Toplansa başıma bütün bu âlem
Boşuna yalvarma,etmez bi fayda............ İbrahim Değerli..

+++++++++++++++++++++++++++++++

Can olmuşsun sevmeyi bilmeden
Uzak durdun benden bilmem neden
Kanlı yaş olup gözlerimden giden
Sel olsan sineme aksan ne fayda...........Talat Semiz
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+++++++++++++++++++++++++++++++

Unnutma'ki sözün bağrım deliyor
Bana yaptıkların ağır geliyor
Deli gönlüm gayrı aman diliyor
Seninle dertlerim bitmez ne fayda...Ali Şahin (Elbistanlı)

+++++++++++++++++++++++++++++++

Tig -i yarasından hastadır ceset.
Bir dem muradımca etmedim ülfet.
Akıbet çektirdin Bir dert,i minnet.
Derman sensin başkasından ne fayda........Mahmut Ünsal

++++++++++++++++++++++++++++++++.

Mahmut Mücahit Özdemir
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Geri Dönülmez Karanliklar

Bugün...
Bir garip Soma.
Bir garip,maden ocakları.
Kara bulutar sarmış heryani.
Gökyüzü kara,yer kara.
Kader...
Alınlarına kara yazılmış bir kere,
Rızkı için,ölmeden kara topraga girenlere..!

Bugün.
Neyin nesi..!
Bu kasvet,bu durgunluk
Bu sessizlik,sanki fırtına öncesi
İnsanlar bezgin,yüzleri soluk
İnsanlar tedirgin..

Bugün..
Herkes bir başka dertli,
Belkide..sebebini....
Sonsuza dek bilemiyecekleri.!
Sanki,herkes,ıssız bir köşede,
Ağlamış saatlerce..
Kan oturmuş,gözbebeklerine.
Garip bir mahsunluk çökmüş yüzlerine..
Belliki artık...
Hepsi boyun eğmiş kaderlerine.
Konuşan diller suskun,bakan gözler mahsun..

Giderlerken..
Sevdiklerine veda edercesine..
Dönüp dönüp baktılar,
Yürek dağlayan  bakışlarıyla
Son kez...
Ocak dedikleri,o zindan kapısında.
Gökyüzündeki bulutlara...
Ağaçlara,çiçeklere,uçuşan kuşlara.
El salladılar uzun uzun,geride kalanlara
Sonkez baktılar,
Acıdan başka birşey görmedikleri dünyaya.
Sonrada.
Bir daha dönmemek üzere..!
Dalıp gittiler,o zifiri karanlıklara....

                              17.05.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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Gidecegim Ben Bu Ellerden

Bıktım artık,
Bıktım..
Baktığım her yerde kan görmekten.
Çıkar,menfaat uğruna yapılan çirkeflikten.
Hergün..
Ölüp ölüp dirilmekten..
Bıktım artık bıktım...

Gideceğim gayri
Ben bu ellerden.
Elimi ayağımı çekip,
Şu yalan,su çirkef alemden..
Gideceğim..
Kötüleri halime güldürmeden,
El ayaktan düşmeden,
Aslanlar gibi..!

Gideceğim..
Yanıma alıpta
Sevdiklerimi;
Duvardaki resimlerimi,
Defterimdeki şiirlerimi,
Ve yarım kalan hayallerimi..!

Beni bekliyor sevdiklerim,
Hissediyorum..
Vatan uğruna can veren şehitlerim
Annem,babam,kızım,kardeşlerim...

Kalan o lanetli insanlara,
Sıkı sıkıya tembihliyeceğim;
"Gelmeyin sakın benim olduğum yere"
Gittiğim yer Cehennem olsa bile..
Nalet olsun size,
Nalet olsun..!
Binlerce,yüzbinlerce kere...

Mahmut Mücahit Özdemir
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Gidemem Artık..!

kaç neşter vuruldu,körpe bedene
tabipler çaresiz,kaldı derdine
kucağımdan uçtu,ruhu göklere
ondan uzaklara,gidemem artık.
***

ah be dostum yine,deştin yaramı
istesemde çok geç,verdim sıramı
toprak aldı ali’m burda canımı
takatım kalmadı,gidemem artık.
***

ne çizikler attım,isyanlar ettim
belki kovulursam giderim dedim
kaçırdım tireni,yandı biletim
kapandı yollarım,gidemem artık.

16.02.2017

Mahmut Mücahit Özdemir
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Gönül Penceresi.!

Bir sır perdesi ardından
O..
Kepengi hiç açılmamış
Gözlerine inat
Nasıl da seyreder
Tüm ihtişamıyla..
Dünya yı bir başka boyuttan

Bakmak mümkün olsa bile,
Kimselerin bir şey göremiyeceği..!

Hani..
Bizler için bir muammadır ya;
Bir delinin
Anahtar deliğinden,
Yıllarca..
Sırrı şahsında mahfuz
O bilnmezliği
Sabırla,coşkuyla neden eyrettiği .!

Belki de,
Bir tek ona mahsustur.
Neyi görüp,neyi tasavvur ettiği.!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Gözlerin Kan Çiçeği . !

yine..
yağmurlu,
bir gurbet gecesinde
sancısı yüreğimde hiç dinmeyen
deli bir sevdanın yasındayım..
ne dışarıda kopan fırtınaların,
ne yağan yağmurun,
ne de,
içimde kabaran o azgın dalgaların,
uğultusunun farkındayım..

biliyormusun,
sana yazdığım bu kaçıncı şiir.?
gözlerinin buğusunda kaybolmaktan,
bir türlü aklımı başıma alamadığım,
seni anlatmak isteyip te, anlatamadığım..
bu kaçıncı gece..
kaçıncı kez sensiz sabahlayışım.
elimde ucu körelmiş,
kah yazan,kah çizen fersiz kalemim.
o biraz heveslense..
bu seferde
boğazımda düğümlenir meramsız sözlerim..
ne yapsam çözemiyorum..

artık korkuyorum,
seni üzmekten,seni kırmaktan.!
ah..ah.. mühür gözlüm,
birde sen anlayabilsen,
sana kendimi anlatamamaktan
nasıl acı çektiğimi...

dünyanın tüm kara bulutları
sanki tepemde.
gözlerim kararıyor,
ellerim,yüreğim..
ayazda kalmış serçe gibi
tir tir titriyor...

dinmeyen bir ürpertidir,
sarmış içimi..
ve ben korkuyorum
seni o koca şehirlerin,
bilmediğim sokaklarında yitirmekten..!

işte o telaş,
yiyip bitiriyor beni,
öylesine bir hüzün kaplıyorki içimi,
sanki bir daha hiç dönmeyecekmişsin gibi..

düşüyor kolum kanadım
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iki yanıma..
soluveriyor,çiçeklerimin yüzü,
kırılıyor dalları..

ve..
kan damlıyor gözlerinden
çaresizliliğime..
gözlerin kan çiçeği..!

gecelerim..
gecelerim ateşler içinde
sensizliğe mahkum olmuş yüreğimi
cayır cayır yakıyorum şimdi..!

17 / 03 / 2017 Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Gurbet Senden Davacıyım.!

Düğünlerin halayına,
Zurnasına,davuluna,
Çobanımın kavalına,
Hasret eden zalim gurbet.
***

Renk renk açan çiçeğine,
Bülbülüne,serçesine,
Rüya gibi gecesine
Hasret eden zalim gurbet.
***

Boranına yağmuruna,
Sokağımın çamuruna,
Ekmeğinin hamuruna,
Hasret eden zalim gurbet.
***

Bu gün olmaz,yarın dedin,
Mal mülk verdin,esir ettin,
Bu canıma inan yettin.
Gurbet senden davacıyım.
***

Yöresine,töresine
Bayrağımın gölgesine,
Dayanamam hasretine,
Gurbet senden davaciyim.
***

Yürek yanar sızlar içim,
Göz yaşlarım,sicim sicim
Ben sılasız koca hiçim.
Gurbet senden davacıyım.

Mahmut Özdemir
26.03.2016 /Berlin
Saat; 04.58

...................................................
Teşekkürler Zeybek Hocam
...................................................
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'Ekmeğine, kuru soğan
İster acı ister yavan
Sıla hasretidir boğan
Gurbet senden davacıyım..' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

............................................................
Teşekkürler Naime Ögretmenim.
............................................................
Irmağının akışına
Melül mahzun bakışına
Gül kokuna, yakışına
Hasret eden zalim gurbet......Naime ÖZEREN

.................................................................
Teşekkürler Bülent Arkan Kardesim.
.................................................................
Kar deposu dağlarına
Gonca üzüm bağlarına
Sıkça yağan sağnağına
Hasret eden zalim gurbet

Erzurum,Van, Maraşına
Her renginden kumaşına
Çok sevdiğim yurttaşına
Hasret eden zalim gurbet... Bülent ARKAN

..............................................................
Teşekkürler Bülent Baysal Kardeşim
..............................................................
Dağdan esen yellerine
Dostun yaren dillerine
Dalda açan güllerine
Hasret eden zalim gurbet

Semaverden çaylarına
Kızanların toylarına
Cümlemizi soylarına
Hasret eden zalim gurbet........Bülent BAYSAL

......................................................................
Teşekkürler Mahmut Polat Kardeşime
......................................................................
Yürek yanar sızlar içim,
Göz yaşlarım,sicim sicim
Ben sılasız koca hiçim.
Gurbet senden davacıyım.

Ne baharın ne de yazın,
Dertli dertli öter sazım,
Mezarımı derin kazın,
Gurbet sende davacıyım…
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Düğünlerin halayına,
Zurnasına,davuluna,
Çobanımın kavalına,
Hasret eden zalim gurbet.

Anam öldü gidemedim,
Ellerinden öpemedim,
Helallikte dilemedim,
Gurbet senden davacıyım…

Renk renk açan çiçeğine,
Bülbülüne,serçesine,
Rüya gibi gecesine
Hasret eden zalim gurbet.

Hasret kaldım ben köyüme,
Doyamadım ben göğüne,
Sevdiklerim evlendi de,
Gidemedim ben düğüne….

Boranına yağmuruna,
Sokağımın çamuruna,
Ekmeğinin hamuruna,
Hasret eden zalim gurbet.

Akşam olur içim sızlar,
Göğünde yok yıldızlar,
Kör pencere sağır duvar,
Söyle Gurbet sende ne var…

Bu gün olmaz,yarın dedin,
Mal mülk verdin,esir ettin,
Bu canıma inan yettin.
Gurbet senden davacıyım.

Gurbet değil sürgündeyim,
Duvar şehri Berlin’deyim,
Kreuzbergte divaneyim,
Bilmezsiniz ne haldeyim...

Saygı ve Selam İle Gurbetçi Abim…
Gurbeti ben Yaşadım demek gibi bir şeydi şiir….
Güzel Abim… Yüreğine sağlık….

..................................................................
Teşekkürler Senem Aygül Hanım..
..................................................................
Hep ayrılık oldu kaderim
Hasretim oldu sevdiklerim
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Ana baba kardaşıma yandım
Yabanda özlemim oldu vatanım
Gurbet senden davacıyım

Kurtuluş adına gurbet oldu yuvam
İki satır mektup kısa birkaç kelam
Okurken gözyaşı döktü hep anam
Yüreğimde kanayıp kapanmayan yaram
Gurbet senden davacıyım... Senem Aygül

.....................................................................
Teşekkürler Talat ağabey
.....................................................................
Doğunca gözlerimi açtığım
Sularını kana kana içtiğim
Yollarından kuş gibi uçtuğum
Sılama hasret koyan gurbet........Talat Semiz

................................................................
Teşekkürler Nilüfer Hanım.
...............................................................
Atalarım vatan toprağında
Savruldum hüzün diyarına
Elbet bir gün sizleyim
Gurbet senden davacıyım....Nilüfer Kozoğlu

.................................................................
Teşekkürler Ibrahim Bey Kardeşim.
.................................................................
Yiğitleri kızsız koydun
Gelinleri bahsız koydun
Evlerini ıssız koydun
Gurbet senden davacıyım...İbrahim Değerli..

....................................................................
Teşekkürler Şerafettin Hocam.
....................................................................
yağmuruyla kışı başka
hayaliyle düşü başka
davuluyla halayıyla
yanık türkü oldun gurbet.......Şerafettin Muş

..........................................................................
Tesekkürler Ali Sahin Kardesim.
..........................................................................
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Gurbet senden davacıyım

Elim verdim kırdın kolum
Gurbet senden davacıyım
Hor görüpte söktün solum
Gurbet senden davacıyım

Garip geldim nedir suçum
Çile verdin yetmez gücüm
Kadir mevlam alsın öcüm
Gurbet senden davacıyım

Olur hergün zehir aşım
Tatlı huzur bulmaz başım
Akar gözden kanlı yaşım
Gurbet senden davacıyım

Hasret çektim ömür bitti
Umut uçup yele gitti
Kahrın zordur cana yetti
Gurbet senden davacıyım

Başa çöktü sanki alem
Naçar kaldım bitmez çilem
Çıkmak için yoktur hilem
Gurbet senden davacıyım

Akşam olur ağlar gözüm
Hasret ile artar sızım
Gamlı yası tutar yüzüm
Gurbet senden davacıyım

Şahin derki sana küstüm
Rüzgar olup boşa estim
Kader gülmez umut kestim
Gurbet senden davacıyım

Almanya

Ali Şahin (Elbistanlı)

......................................................
Teşekkürler Güner Hanım
.......................................................
Mor çiçekli dağlarına
Fırtınalı rüzgarına
Hasret kaldım baharına
Gurbet senden davacıyım....G.Hacısalihoğlu

Mahmut Mücahit Özdemir
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Gurbette Bir Gece

Bu gece
Ben yine benleyim
Önümde,
En ucuzundan bir şişe şarap
Elimde sıgaram.
Düşünüyorum sadece
Zamanla yarış edercesine
Düşünüyorum...
Nereden nasıl geldim,
Şu gurbet Cehennemine

Ve soruyorum kendime;
Hani,nerede
O sıpsıcak güneş,
Nerede o pırıl pırıl yıldızlar,

Nerede o,
Güler yüzlü tatlı dilli insanlar.
Yoksa hepsi bir kabus,bir rüyamı,

Yoksa...
Gurbet,apayrı bir dünyamı..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Güldünde Gectin

Bu nasıl bir sevda,nasıl bir hasret.
O gözlerde kaldı,kurduğum Cennet.
Yanan su kalbime,demeki sabret.
Deyipte yakardım,sen güldün geçtin.

Artık dünya yanmış,kimin umrunda.
Vurduğun o hançer durur sırtımda.
Kapanmaz yaralar,açtın ruhumda,
Deyipte yakardım,sen güldün geçtin.

Sen gittin gideli,güzüm yollarda,
Belkide dönersin,pişman olupta,
Ben seni beklerken,gittiğin garda.
Çeviripte başını,sen güldün geçtin,

Bilsem kanarmıydım,aşka,hülyaya
Yummadan gözümü,fani dünyaya,
Gelsende görseydim,bir kezcik daha
Deyipte yalvardım,sen güldün geçtin.

Hasret yelkenini,biz çoktan açtık,
Bitsin diye bu aşk, nasıl savaştık,
Bırak beni bana,gelme sen artık,
Ağlarken yanımdan,güldünde geçtin

                                                       Mahmut.M. Özdemir
                                                          11.07.2015

+++++++++++++++++++++++++++++
Teşekkürler Naime Öğretmenim.
+++++++++++++++++++++++++++++

Ne ettim, ne yaptım hatam nerede
Dönmesen de geri suçumu söyle
Son defa göreyim ne olur gel de
Benim dertlerime güldün de gittin........ Naime ÖZEREN

+++++++++++++++++++++++++++++
Teşekkürler Ali Şahin Kardeşim.
+++++++++++++++++++++++++++++
Sensizlik kalbimde yaralar açar
Dünyamın üstüne bulutlar çöker
İnsafsız şimşekler beynime çakar
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Kavrulup yanarım sen güldün geçtin....Ali Şahin

++++++++++++++++++++++++++++++

Mahmut Mücahit Özdemir
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Hayaller ve Düşler.!

//Bütün kitapları yakmalı
  Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır.//

Şiirler,aşk romanları..
Yıllar boyu hep aynı kalıplarda saklanmış
Yüzyıllar öncesinde öyleymiş..!
Şimdi de öyle..

Duygular ve hüzünler hep aynı düze
Hayallerse,hiç değişirmi geceden gündüze..?

Öyleyse beni de..
Kimsecikler inandıramaz,
Şiirlerin,aşk romanlarının söylediklerine..!

//Kitaplara göre insan,
 Karanlıkta yüzüne bin mumluk lamba tutulmuş
 Gözleri, yüreği kamaşmış insandır
 Aptaldır, hastadır, kahramandır..//

Demiş ya..
Rahmetli Bedri Rahmi..

Yüzyıllar önce bu böyleymiş,
Yine öyle...
Hangi aşk romanında,hangi sevda şiirinde..
Aşklar,gidebilmiş bir milim öteye..!

Hani..
Hüzündür ya,
Onların o olmassa olmazları

O yüzden,
Genç kızların hayalleri için,
Derlediği çeyizler gibi..
Katlanır,
Sayfa sayfa hüzünler,
Birbirinin üstüne..
Sıralanır katar katar dizeler..
Yeterki..
Tütsün dumanı hasretin,
Acıların,kederlerin..
Vuslatsız ayrılıklar olsun,
Yansın kavrulsun içi, o mahsun yüreklerin..!
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Oysa...

//İnsan dediğin derya misali
 Üstünde milyonlarca dalga
 İçinde kıyametler kopmalı
 İnsan dediğin derya misali
 Uçsuz bucaksız olmalı.....//

Demiş ya..
Rahmetli Bedri Rahmi..

Arada bi çıkmak lazım,kabuğumuzdan.
Çıkmak lazım hayallerden,
Romanlardan,şiirlerden..
En doğrusu..
Hayatı olduğu gibi kabullenmek,
Gerçek olanı..

Hayallerle düşler ise,hayatımızın alyansı
Süslü püslü takısı,
Saçlarının lüle lüle dalgası,
Senin için dudaklarının boyası
Benim içinse,gömleğimin ütüsü,
Tıraş sonrası yüzüme sürdüğüm parfümü,kolanyası.

Uzun lafın kısası..
Kaçmamak lazım gerçeklerden.
Bence en güzeli delicesine tutulmak,sevebilmek hayatı..

Hayaller ve düşler..
Onlar..
Hayatımızın bin bir renkli  gök kuşağı..!

11./ 06./ 2017 ./ Berlin ./ Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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Hayırsızım...!

Ah benim...
Yoluna baş koyduğum,
Sevdasına kandığım,
Saçının tellerinden..
Muska yapıp,
Göğsümün sol yanında,
Yıllarca taşıdığım,
Tükünmeyen umutla,
Yollarını gözleyip,
Hayalimde yaşattığım..!
Belalım,ah benim eli maşalım..! !
*
Uğurumdun sen benim,
Uğurumdun..!
Sendin,benim ilk göz ağrım.
Hayırsızım...!
Selvi boylum,ince bellim
Kara kaşlım...
Bakmaya doyamadığım..
Vefasızım..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Her Şehid Ardından  Binler Doğacak..!

yine düşman sarmış,dört bir yanımı
zulmedip mazluma,zorlar sabrımı,
cümle alem gelse,çekmem kahrını
bayrağım göklerde,olsun yeterki
***

hilalim kurbanım,çatma kaşını
dik dursun cemalin,eğme başını
yazarız yeniden biz o destanı
bayrağım göklerde,olsun yeterki
***

ne yiğitler can verdi,eller kınalı
sel olup tarihe,aktı kanları
ecdat yadigarı şehit diyarı
bayrağım göklerde,olsun yeterki
***

bilki bu ilk değil,ne son olacak
dünya var oldukca,vuku bulacak
her şehit ardından,binler doğacak
bayrağım göklerde,olsun yerki

01.2016   / Berlin / _______________Mahmut M. Özdemir

................................................................
Teşekkürler İbrahim Hocam
...............................................................

Yine hüzün doldu benim günüme
Kimseler duymuyor feryat ünüme
Vursalarda korkmam yemin dinime
Bayrağım göklerde, olsun yeter ki.............İbrahim Değerli
..............................................................
Teşekkürler Nermin Öğretmenim
..............................................................
Şanlı Türk Bayrağı derler adıma
Binlerce şehidin kanı var bağrımda
Rüzgarın bağrında özgür yurdumda
Haykırırım sesimi bütün dünyaya........... Nermin SEYRATLI

Mahmut Mücahit Özdemir
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Hüzün Denizi

Ve ben...
En sonunda..
Kala kalmışım tek başıma,
Hüzün denizinin...
Hasret yüklü,karanlık sularında.

Allah kahretsin ki;
Yine de sen varsın aklımda..!

Bakar kör mü olmuş,
Benim şu zavallı gözlerim...

Neden..
Neden bütün bunlar,
Neden gerçeği kabullenmeyişim..?

Neden....
Neden seni, yine de özleyişim.?

Oysa..
Her an her saniye,
Vefasızlığının acısı dolaşır,bütün bedenimde
Her an ağıtlar yakılır,
Buzullaşmış ruhumun,en ücra köşelerinde.

Şimdi...
Ateşlerde kalıp, kararan garip yüreğimde
Hüzün demleniyor,katran koyusu...
Issız,sensiz,perişan gecelerimde,
O hüzün denizinin,tam orta yerinde....!

Mahmut M.Özdemir
17.09.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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Isyanım Var Benim

Yalanla,riyayla kurulmuş düzene.
Mertligi yiğitliği görmeyene.
Vicdanın sesini dinlemeyene.
Isyanım var,isyanım var benim.

Karnıni tıka basa doldurana.
Artta kalanı paylaşmayana.
Aç halinden anlamayana.
Isyanım var,isyanım var benim.

Büyük,küçük bilmeyene.
Dedikodu yapıp,küfredene.
Insanlığı çiğneyene.
Isyanım var,isyanım var benim.

Çıkar icin eğilip,bükülenlere.
Verdigi sözden dönenlere.
Bu düzende baş çekenlere.
Isyanım var,isyanım var benim.

Mahmut Mücahit Özdemir
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İnsan Manzaraları.!

Bir insan vardır,
Özgüvenli..
Duygularını,hislerini aşikar yaşayan
Girdiği her toplumda saygınlık kazanan
Etrafına mutluluk saçan..
Gönüllerde ki yeri,hep ayrıcalıklı olan.

Bir insan vardır..
Kompleksli.
Yüzünde maskesiz sokağa çıkamayan.!
Duygularına gem vuran,
Yüreğine damlayan,
Bir damla yağmurdan,seller yaratan,
Ortalığı kasıp kavuran..
Her bir şeyi,
Gereğinden fazla abartan

Bir insan vardır..
Ürkek bir ceylan gibi...!
Ellerini uzatıp,
Arzuyla tutmak istediği
Özlemlerinden korkuyla kaçan..

Ve..
Her an,her saniye.
O karamsar,o bedbaht haliyle
Etrafına sadece,mutsuzluk saçan.

Bir insan vardır..
Aslında acınacak halde olan,
Uzanan her ele,
Şüpheyle, ön yargılı yaklaşan.

Ve ..
Çaresizce,
Hayatın o küf kokulu dehlizlerinde,
Gün be gün eriyip solan,
Birgün sessizce ortalıktan kaybolan..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Kar Yağıyor Yüreğime..!

gecenin şu geç vaktinde
kar yağıyor yüreğime,
lapa lapa...

asılmış gözlerim,
uçuşan kar tanelerine.
içim titriyor,
üşüyorum..

kan çanağı gözlerimden
kan damlıyor..
kefen giymiş topraklarıma

ve.

yarasa sezgisiyle ..
gecenin uçurumlarına
delicesine uçmak geçiyor içimden..
uçmak....

duygularımı hiç eden,
meramsız sözlerimi,
rüzgarlar da savurmak,
savurmak en ıssız, en ücra köşelere..

başımızdan eksilmeyen,
o kara bulutları,
yakalayıp, paçavra gibi yırtmak..

sonra da..
avazım çıktığı kadar
dağlara,taş olmuşlara bağırmak,
bağırmak istiyorum.

Uyanın..uyanın uyanın..!

velhasıl...
tükendim artık ben..

delirtti beni bu adaletsiz
bu acımasız  dünya.
vazgeçtim bütün nimetlerinden.

söyleyin..
taksınlar kollarıma,
hiç çıkmak istemiyorum,
deli gömleğimin içinden..
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Mahmut Mücahit Özdemir
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Melani

Melani...!

hani,
dün bana çok kızdın ya.

sözlerim..
galiba
yalnış aksetti sana..

işte..

ben de dünden beri,
lügatımda,
yükte hafif,mana da
ne kadar mimli söz varsa
cımbızla,tek tek ayıkladım.

kaldırdım..
alayını çöpe attım..!

kalanları da..
oturdum bir güzel
hece hece mıncıkladım..!

artık onların,
kimseyi üzecek ne anlamları
ne de biriyle uğraşacak mecalleri kaldı.

melani..!

gel artık geçelim, biz bu boş işleri.

bak..
en iyisimi,
biz seninle,
ne yürek yüreğe,
nede söz söze hasbıhal edelim

sadace..
uzak duralım bir birimize..!

....hem,

bir daha ki gelişimizde
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Ben kuzey kutbundaysam,
Sen güneyi seçersin kendine.

biliyorsun değilmi.?

düşünemiyeceğin kadar üzdün beni..!

24.03.2017/ Berlin../

Mahmut Mücahit Özdemir
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Mucize Dolu Bir Günün Hikayesi.!

Yine pirelerden birine  kızıp,yorganı yaktıkığımın yirmi gün sonrasıydı. Haliyle dara
düştüğümüz bir ay sonu gezintisi..!
Hanım ve ben; mutluluğun,neşenin esamesinin bile okunmadığı,sadece yere bakarak
düşünceli düşünceli yüreyen asık suratlı,yılgın,yorgun görünüşlü iki insan...
Benim beynimin en ücra köşelerini bile o anki çekilmez zorluklardan nasıl kurtuluruz
düşüncesi meşgul ederken,hanım ise sigarasızlığın telaşına düşmüş,koca bir günün
onsuz nasıl geçeceğininin hesabını yapıyor..!
Evden biraz uzaktaki dört yol ağzındayız.Karşıya geçmek için ışıklara doğru
yürürken,birden önümde güneşin etkisiyle  jelatininden kaynaklı  parıldayan bir sigara
paketi gördüm.Gayet bakımlı,el değmemiş gibi durup,bana "al beni " dercesine bakan
bir sigara paketi.!.Eğilip alacağım almasına da, ya içi boşsa..!" En iyisi önce
çaktırmadan kontrol etmek" diye düşünüp,hassasiyetine güvendiğim ayağımın ucuyla
hafiten itelerken, içimden de derin bir "ohhh.." çektim..Paket gerçekten hiç açılmamış
ve ağırlığından belli içi doluydu..! "Çok şükür bu günü de kurtardık" dedim kendi
kendime..Çünkü sigarasız hali, alim Allah hiç çekilmezdi hanımcazımın..! Şöyle bir etrafı
kestikten sonra,yere eğilip Davidof marka kaliteli sigarayı aldım arkama
sakladım..Sonra da hanıma dönüp
"senin derdin sigaraydı değilmi..? ya ben seni hiç sigarasız bırakırmıyım.." deyip  biraz
duraksadıktan sonra da;
"Al sana sigara.. "  diyerek dolu paketi uzattım..İnanın o anki hali görülmeye
değerdi..Sanki verdiğim en nadide bir pırlanta paketiydi.Birden bire yüzünde çiçekler
açtı,renk geldi..Açıkcası bir oynamadığı kaldı.Bense sigarayı bırkatığım için şükür ki
böyle bir derdim yoktu..
Şimdi artık gönül rahatlığıyla yola devam edebiliriz... Niyetimiz, yedi km. uzaklıktaki kız
kardeşime gidip onunla birlikte, evinin yakınındaki parka gitmek, gezintimize orada
devam etmek.Uzun bir yürüyüşten sonra nihayet kardeşimle parkın girişinde
buluştuk.Beraberce  biraz yürüdükten sonra,hem dinlenme amaçlı,hemde hatunlar
arası dedikodu için  önümüze gelen ilk bank´a seriliverdik yorgunluktan...
Tabi ki ilk haber başlığı o ilginç sigara bulma olayı idi..Aynen öyle de yaptı değerli
eşim..! Kızkardeşim olayı dinledikten sonra,"valla benim de pakette son iki sigaram,
yarın bütün gün sigarasız ne yapacağımı bende bilmiyorum" deyince ister istemez yine
içlendim,yine hüzünlendim..Yaşadıklarımız sanki gerçek değilde kabus gibi bir
rüyaydı.Biz uyanacaktık her şey bir anda yine eskisi gibi toz pembe olacaktı..Ama ne
yazıkki yaşadıklarımız gerçek ve belki de bir başlangıç.Daha zor günler bizi
bekliyordu..!
Bir ay gibi kısa bir zaman diliminde nereden nereye gelmiştik..Kendimi o kadar bitkin,o
kadar yorgun hissediyordum ki; sanki uçurumlardan yuvarlanmış,her tarafım
kırıklar,yaralar bereler içindeydi..Biran uzun bir durgunluk oldu,birbirimize donuk
yüzlerle bakışırken,belli ki hepimiz aynı anda aynı şeyleri düşünüyor,o karamsar
duygular içinde  kıvranıyorduk..Yine de; her işte bir hayır vardır deyip,o anı geçiştirdik..
Sonrasında haliyle neşemiz kaçmış,iştahsız bir halde,yürüyüşü de kısa kesip kardeşimin
evine doğru yürüyoruz.Artık oturduğu sokağa gelmiş,evine birkaç ev kalmıştı.Ben sağ
tarafta yürüdüğüm için evlerin garaj katındaki küçük pencerelerin pervazlarına  yakın
geçiyordum.Birden önümdeki pervazın üstünde,halinden fazla el sürülmediği belli hayli
diri,R6 marka bir  sigara paketi ilişti gözüme.. İçimden "eğer bu pakette doluysa, her
halde ben kafayı yerim" diye çekine çekine kardeşime dönüp,
-Ya sen ne sigarası içiyordun..? "diye sordum..Verdiği cevap daha da ilginçti
-R6 leict içiyorum, neden..? " ben şok üstüne şok yaşıyordum,çünkü sigara R6 marka
hemde  leict ´ti..Gözlerinin önünde içimden inşallah boş değildir diyerek eğilip paketi
aldım.
-İyi o zaman al sana da R6 leict dedim
Paket hiç açılmamış dolu paketti..! Şoku atlattıktan sonra ikisinin gözleri fal taşı gibi
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açılmış vaziyette; birbirine bakarak  aynı anda "olamaz yaaa..! ! "deyişleri hep
gözlerimin önünde tatlı bir anı olarak kaldı..O ana kadar yaşadıklarımız aslında
büyütülecek birer mucize gibi görülmesede,Yüce rabbimin bu iki mucizeyle o anlarda
kendisini bizlere hissettirmesi,bana öylesine bir manevi güç vermişti ki; Allah´ın izniyle
en kısa zamanda yine bu girdaptan kurtulup,selamete kavuşacaktım.!

Artık eve doğru binbir türlü düşüncelerin içerisinde ağır aksak yürüyor,arada bir
laflanıyorduk.Eve yaklaştıkça karnımın acıktığından olacak ekmek geldi aklıma.Eyvah..
dedim içimden.Allah´a şükürler olsun evimizde yemeğimiz vardı ama ekmek yoktu..Ne
yapacağımı düşünerek yürürken devamlı cebime soktuğum sağ elimin bir parmağı,
gayri ihtiyari içinde ki küçük gizli cebe takılmış ve elime yuvarlak tıpkı  1 dm.
büyüklüğünde bir cisim ilişmişti..Aslında gibisi fazlaydı çünkü parmaklarımın arasındaki
gerçek bir 1 Dm. idi.. Tam bir pide parası..!
      Düşüncemle aynı saniyede elime iliştirilen sadece bir pide parası..!  O an dondum
kaldım..Hanımın şaşkın bakışları arasında,gelene gidene aldırmadan ağlayarak ellerimi
Sema ya kaldırıp binlerce kere şükür ettim, Yüce Allah´ıma..Sonra yaşlı gözlerle
hanımla bakıştıktan sonra hem o, hem ben kan canağı gözlerle  yakındaki fırının yolunu
tuttuk..
     O fırın, benim her gün döner müşterilerim için 1500 pide aldığım fırındı..! Para
almayacaklarını bildiğim için, bir pide aldım ve o 1 dm. tezgahın üstüne koyarak,"hayırlı
işler " dememle  çıkmam bir oldu..  O günkü yaşadıklarımızı,bereketli mütevazi
soframızda hanımla bir birimize sadece bakışlarımızla huzur içinde anlatırken..ikimizde
çok mutluyduk..
Bu mucize dolu gün, Allah'ıma şükürler olsun ki;kısa bir zaman zarfında gelecek mutlu
günlerin ilk habercisiydi..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ne Oldu Benim Duygularıma..!

Allah´ım..
yine takıldı kalemim..
dumura mı uğradı yoksa
bütün duygularım..!

neyin bedeli,neyin getirdikleri
bu perişan halim,bu bunalımım.

neden acılar inmiyor yüreğime,
neden, neden..
duygularım per perişan.
neden duvarlar gelmiyor üzerime.
neden karman çorman olmuş tüm renkler.
kurşuniye boyanmış,
mavi bildiğim gökler denizler.

Şu işe bak ya..!
kesmişim elimi,
oluk gibi kan akıyorda,
hiç umursamıyor gülüyorum katıla katıla..!

Allah aşkına.
biri çıksın söylesin bana,
yoksa ben yaşamıyormuyum,
n´oldu söyleyin, benim duygularıma...!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Nefes Gibi

N`olur..

İnan artık bana
Aldığın her nefes kadar
Yakınım sana...

Tıpkı nefes gibi,
Çek benide,
Çek içine..
Karışmak istiyorum,
Hücrelerinin en küçük zerresine..!

Mahmut M. Özdemir
11.05.2016 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Nereden Bileyim.!

Kavun değildi ki
Koklayıpta,
Tadını sana söyleyeyim.!

Müneccim değilimki,
İçinden geçenleri
Deşifre edeyim..!.

Kaba kulak değildi ki,
Ben geçirdim,
Bana  gelmez diyeyim.

Meğer yüreğinde ki,
Öyle bir tutku,
Öyle bir sevdaymış  ki,
Bir gün bana,
Feleğimi şaşırtacağını..

Ve ben..
O sevdanın girdabında koybolacağımı
Nerden bileyim..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Neyin Bedeli,Bu Katliamlar

İnsanlar ölüyor..
Yığın yığın,öbek öbek..
Kimi gazla..
Kimi varil bombasıyla,
İnsanlar,kaderlerini çiziyor..
Kendi elleriyle..
Belkide ellerindeki son metelikle,
Satın alıyorlar eceli,
O tek yönlü,tek gidişlik biletle..
El ele,göz göze,titreye titreye,
Ölüme gidiyorlar..Ölüme..Ölüme..
Hemde parasını peşin ödeye ödeye.!
**
Ege,akdeniz,karadeniz..
Denizler kan ağlıyor,denizler çaresiz..
**
Ve...
İnsanlık can  çekisiyor...
Hadi geç olmadan...
Bildiğimiz duaları okuyalım birbirimize,
Cünkü artık,bu çirkeflik bitmek üzere..! !
**
Neyin bedeli,bu katliamlar,toplu ölümler...
Revamı bunca garibe,
Bu acılar,iskenceler,bunca zulumler...! !

Mahmut Mücahit Özdemir
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O Son Geceydi

O,son geceydi işte
Hayata,kadere,herşeye...
Ama herşeye,isyan ettiğim.
O,son geceydi işte,
Çığlıkları vardı çaresizliğimin..!
İsyanı vardı cümle aleme,
O masum ruhumun,
Günahsız bedenimin...
On kere,yüz kere,bin kere sordum,
Neden,neden,neden hep ben,
Günahkarmıydı yoksa,
Bu ruh,bu beden,
Oysaki sevgim vardı,
Tertemiz..
Yüreğimden taşan,
Hayellerim vardı,toz pembe,
İçim içime sığmayan..
Ama,o gece..
O gece...gerçekleri gördü.
Yıldızlara takılan gözlerim.
O gece...
İçimdeki volkanda söndü,
Yağmur damlalarına asıldı yüreğim..
Artık,gözyaşı dökmeyecek.
O yorgun gözlerim..
Artık,istesemde...
Hiç sevemez,
Taşlaşmış,virane kalbim.

Mahmut M. Özdemir
13.04.2015

++++++++++++++++++++++++++
Dost kaleme tesekkürler
++++++++++++++++++++++++++

O son gece de gözyaşlarım aşkaydı
O kadar bizdik ki bir yarım öksüz kaldı
Hayallerimde sensizlik hiç olmadı
Seni ellerimle maziye gömdüm....................Gönül Bağ

Mahmut Mücahit Özdemir
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Olmazmı Be İnsan Oğlu.!

Gülü dalında koklasak.
Gövdesinden ayırmasak.
Canı cana kıydırmasak.
Olmazmı be insan oğlu.
***

Vejeteryanım ben desen.
Donuk yağla beslenmesen.
Onca canı kestirmesen.
Olmazmı be insan oğlu.
***

Sıgarayı tüttürmesen.
Tön tön diye öksürmesen.
Pelte kanı tükürmesen.
Olmazmı be insan oğlu.
***

Bindiğin dalı kesmesen.
Dünyamızı kirletmesen.
On adımda kesilmesen.
Olmazmı be insan oğlu.
***

Hürmet etsen sen bilene
Kulak versen söylenene.
Yenilmesen o nefsine.
Olmazmı be insan oğlu.
***

Şükredipte her haline.
Savaşlarda can vermeye.
Bir son desen kan dökmeye.
Olmazmı be insan oğlu.

06.05.2017 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ondan Bana Kalan..!

Uzun yıllar öncesiydi
İzmir´de yatılı okuyan
Bir kız arkadaşım vardı
Ara sıra mektuplaşırdık
Aşktan ziyade..
Daha çok hal hatır sorar
Birazda şakalaşırıdık
Son mektubumda ki
O isteksiz,zoraki  halimi
Anlamış olaca ki
Bana,cevap olarak
"Madem öyle..! " der gibi
Zarf içinde..
El değmemiş,pembe renkte
Bomboş bir kağıt yolladı..

Haliyle..
O imalı mektuba cevap bile yazmadım
Ve..
Yollarımız dostça ayrıldı..!

Ondan bana kalan
Onu her andığımda beni gülümseten
Sadece o pembe kağıttı..!

Mahmut M. Özdemir
14.12.2016/  Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Onlar.!

Onlar,
Kan emici sülükler gibi,
Asalak yaşayanlar..

Onlar,
Sen, ben, o, çalışıp didinirken,
Hiç ter dökmeden parsayı toplayanlar..!

Onlar,
Cüzdanlarının sıcaklığını,
Vicdan  sıcaklığına yeğ tutanlar..

Onlar..
Bu kısır döngüye öyle kapılmışlar,
Öyle kapılmışlar ki;
Bir gün yok olup gittiklerinde,
Lanetle anılacaklarını unutanlar..

Ve..
Allah'ın gazabından,
Kurtulacaklarını sananlar..!

26.03.2017../  Berlin../ Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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Onu Düşlemeden Yaşayamam Ben.!

Hor görmeyin dostlar,bakmayın yaşa,
Her ne yazılmışsa,geliyor başa.
İçimde o tatlı,gizli temaşa.
Onu düşlemeden yaşayamam ben.!
***

Baktıkca yanarım,ben şu halime
Ne iradem kaldı,ne de tecrübe.
Sözüm geçmez oldu,yanan kalbime
Onu düşlemeden yaşayamam ben.
***

Düşsem el ayaktan,olsam kötürüm.
Çarptıkca şu kalbim,sürecek hüküm.
Umutsuz bir sevda,bilirim yüküm.
Onu düşlemeden, yaşayamam ben..!

02.04.2017  /  Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ölüme Çeyrek Kala

burası....
katliamın yeni adresi;
burası,
Karaman,Ermenek.
ve yine,
bir lokma ekmek uğruna,
göz göre göre ölüme gitmek..!

ah be...
Sahipsiz canlarım,
sizindemi alnınıza kazınmıştı,
habersizce....

yoksa..
sizinde mi kontratınıza yazılmıştı,
sizinde mi fıtratınızda  vardı..?
böyle acımasız,böyle canice,
bir son...
böylesine bir ölüm...!

patron çocukları....
ellerinde,çeşit çeşit içki kadehleri,
yanlarında,allı pullu sevgilileri.
beş yıldızlı otel havuzlarında fingirdeşip yüzerken,
bol keseden ödenen hesaplar....
kristal kadehlerde,
kadeh kadeh içilen; sizlerin alın teriydi,
göz nurunuz,emeğinizdi..!
gasp edilen ve bol keseden...
cocuklarına cep harclığı diye verilen..!

ne tuhaf deyilmi.?
ellerinizle kazıp,rızkınızı aradığınız o çukurlarda
o karanlık,çamurlu sularda boğulmak...!

vay benim talihsiz kardeşlerim,
alev alev yandı, kavruldu yine yüreğim..! .
sizin neyinizeydi,yüzmeyi öğrenmeden
ocağa girmek..!
revamıydı,Allah aşkına,
Ayşe teyzemi,
Hasan amcamı,
Fatma bacımı yolunuzda bekletmek..!
revamıydı...
onca sabiye çaresizce,baba yolu gözletmek
can havliyle,o son demlerinizde,

belki..
belki ..belki deyipte..
yüzebilmeyi denemek..!
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meğerse.onun adı çırpınmakmış..
o balçık çamurlar içinde,
çaresizce çırpınmak,

ve ölmek..!

bumuydu hakettiğiniz...
..........................bumuydu...?

ellerinizle kazdığınız...
...........zindanlara gömülmek.!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Pişman Olacak Belkide

Ben...
Nerde boynu bükük,
Seven,
Bir garip görsem...

İki büklüm olur duygularım,
Ezilir,çaresizliğimin altında.
Söyleyemem..
"Hiç bekleme,
Zaman..
Bu sevginin ilacı değil" diye,
"Sen...
Yıllar sonra bile,unutamassın
Yine aynı yerde"...!
Beklersin" diye...

Bense,,..

"El bebek,gül bebek",
Büyütürüm onu,
Gözbebeklerimde...!
Arada bir...
Yağmurlarda ıslanan,
Saçlarını tarar,
Salıncaklar kurarım
Onun için..
Kirpiklerimin arasına..
Bazen..
Gözyaşlarımla silerim,
O zeytin irisi gözlerini..
Ve yine uyuturum,
......Gözbebeklerimde..
Ona biriktirdiğim,
O bembeyaz bulutların üzerinde..!
Masallardaki...
Peri kızları gibi...
Renga renk kuş tüyleri içerisinde..!

Biliyorum..
O serpilip,o  büyüyor...
Gözbebeklerimse..
Gittikçe küçülüyor
Daralan zamanın cenderesinde..! .

Ve ben...
Birgün,o davete..
Mecbur kalırsam icabete,

Azad edeceğim onu,
Beyaz bir güvercin niyetine
Kendi kaderini,
Kendi hayatını yaşasın diye..!
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Pişman olacak belkide,
Ben neden çabuk büyümedim,
Neden gözlerinin içine bakamadım diye,
Belkide ilk defa ağlayacak,
Beni yolcu ederken ebediyete..! !

Mahmut Mücahit Özdemir
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Ruhumda Dinmeyen O Fırtınalar

Ne yaşamda bir şevk,ne mutluluk var.
Şu yorgun bedende,ruhum tarumar.
Kapandı vuslata,giden o yollar.
Gidecek bir yolum, yok bundan sonra.
*
*
*
İstersen sevgilim,canım deyipte
Bir başka yüreğe, ak bundan sonra
Hasetten çatlayım, öleyim diye
Göğsüne çiçekler,tak bundan sonra.!
*
*
*
Elim kolum düştü,açtım gardımı.
Vurdukca kanattın,gönül yaramı.
Söyle çektirdiklerin,bana revamı
Sana acı vermek,hak bundan sonra
*
*
*
Gel artık kendine,be hey derbeder.
Yetmezmi çektiğim,onca dert keder.
Bu gidişin sonu,dünden de beter.
İster bırak ister,yak bundan sonra.
*
*
*
Kalbinde sevdamın,yokmuş değeri.
Yaşam bana haram,zül bundan sonra,
Köprüleri bir bir,ben yaktım gayri.
İster ağla ister, gül bundan sonra.

05./ 06./ 2017 Berlin
Mahmut M. Özdemir

....................................................
Teşekkürler Naime Öğretmenim
....................................................
Güvenme dünyaya bu hoyrat rüzgar
Gün olur seni de eyler tarumar
Kara toprak kıyar nikâh olur yar
İster yaşa ister öl bundan sonra………Naime ÖZEREN

......................................................
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Teşekkürler Nermin Öğretmenim
......................................................
"Seven sevdiğine böyle yanarmış
Hayat çok zalimmiş, bize tuzakmış
Vefasız sevgili aşktan uzakmış
İster yaşa ister öl bundan sonra."....Nermin SEYRATLI

........................................................
Teşekkürler Güner Hanım.
........................................................
Ömrümü yoluna serdim boşuna
Kadere inandım geldim oyuna
Çektiğim bunca dert sevda uğruna
Dilersen boynunu, bük bundan sonra

......................................................Güner Hacısalihoğlu

Mahmut Mücahit Özdemir
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Sadece Bizim Olsun.!

Birileri ilhamlansın.
Yüreğindeki duygular mayalansın
Aşk şiirleri yazabilsin diye,

İstemem..
lham perilerine,
Meze olup,oyuncak olmak .

İstemem ..
Daldan dala konan avare kuşlar gibi,
Şiir şiir dolanan,o anlamsız aşkı,sevdayı
İstemem sonunda..
Sümkürülmüş,kirli bir mendil gibi,
Bir köşeye atılmayı..!
İstemem ,istemem. hiç istemem.!

Ne kimseyi üzmek,
Nede..
Ardımdan başkalarını güldürmek..!

Ruh benim,beden benim
Yürek benim.
Duygu benim.
Seversem, ben severim.

Sevgimiz..
Fındık kabuğunu,
İsterse..
Yeri göğü doldursun,
Yeterki o sevda,
Sadece bizim olsun.
Ne kimseler görsün,
Nede kimseler duysun.

O sevda,o aşk..
Ard niyetsiz,tertemiz ve özgür olsun..
Ne kimseler merak etsin,
Ne de kimseler sorsun..

Yeterki..
O aşk,o sevda..
Sadece ve sadece bizim olsun..!

Ben seversem..
Ard niyetsiz,karşılıksız ölümüne severim..!
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Mahmut Mücahit Özdemir
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Selam Söyleyin..!

Şu aşk ummanında,kaldım çaresiz
Sığındım gönlüne,ondan habersiz.
Göçmen kuşlar gibi,yorgun ve sessiz
Bekliyormuş deyin,selam söyleyin.
***

Bir kalpsizi sevmek,ne zormuş meğer.
Kuş tuttum dilimle,vermedi değer.
Gün be gün eriyip,derdine dertler,
Katıyormuş deyin,selam söyleyin.
***

Ya kendisi gelse,ya haber salsa.
Şu solan gönlümün,ışığı olsa
Gecesi gündüzü,gözü yollarda
Bekliyormuş deyin,selam söyleyin.

10.01.2017 Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Sen Varsın Diye

Vuruldum ben senin bir tek sözüne,
Nasılda habersiz,girdin kalbime
Çiçekler saçılmış, güzel yüzüne,
Bu bana nispetmi,bilmemki niye.!

Kararttın içimi,soldu düşlerim,
Elimde deyilki, sitem sözlerim,
Çaresiz kadere,boyun eğmişim,
Gözlerim yollarda,bilmemki niye.!

Yanımda olsanda,sana uzağım,
Sarmak istesede,seni kollarım,
Kalbimde kilit var,aşka yasağım.
Kor olup yanarım,bilmemki niye.!

Bırak,gözlerimden,aksın yaşlarım.
Dünyam zindan olmuş, solmuş baharım,.
Gelmişim hazana,ağarmış saçım,
Baktığım her yerde,sen varsın yine.!

                                                                    Mahmut M.Özdemir
                                                                          27.11.2014

Ayrılık meyinden nuş edip kandım
Hasret çeke çeke candan usandım.
Sensizlik oduna yandım,ki yandım.
Baktığım her yerde sen varsın diye.........Mahmut Ünsal

Hasretle vuruldum,yine dün gece
Ismin dilimde dua,gül yüzün hece
Sensizlik kor gibi,ilham gelince
Siire sığındım,sen varsın diye................Nurten Işılak

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen ve Ben.!

Mavinin..
Ağır ağır kızıla boyandığı..
Eşsiz güzellikte bir gurup vakti..
Bakışlarımızın erişebildiği,
Her yerde ise. .
Sanki..
Senin o altın sarısı saçların serili.!

İşte böyle..
Büyüleyen güzellikler içinde
Sen ve ben..
El ele,göz göze...

Yada..
Uçsuz bucaksız bir okyanusun,
Tam orta yerinde..
Issız,sessiz bir ada..!

Birtek biz varız..
Gözlerinin elası gibi,
Hep ıslak,hep nemli
O yağmur ormanlarında.

Ne yazık ki,
Sonuç yine de hüsran..!

Yazık..
Hem de çok yazık.
Biz hep aynı daldaydık ,
Ama o dala..
Bir türlü seninle sığamadık..!

Artık ben....

Elimde kör bir bıçak.
Geceyi,gündüzle düğümlendiği yerden,
Kesiyorum..!

Gündüzleri sen al.
Geceler bana kalsın diyorum..!
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Ve..
Gözlerim açıkken,
Gördüğüm bu rüyadan
Kaçmak..
Çooook çok uzaklara,
Bir kez daha yelken açmak  istiyorum .!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Senden Sonra

Anam..
Kaç bahar geçti,
Erikler kaçkez çiçek açtı,
Senden sonra..

Kaçkez karlar yağdı.
Bizi bizden ayıran o dağlara,
Özlemim hiç bitmedi
Hasretim hiç dinmedi,

ANAM...

Gözlerimin önünde,
Hep o melek yüzün,
Kokun hala içimde,
Hele o hüzünlü bakışların..!
Hiç değişmedi,duvardaki resimde..
Hani...
Sana sözüm vardı ya anam,
Tez elden dönerim diye,
Hani...
Hayellerim vardıya senin için,
Toz pembe..
Ah bir dönebilseydim,be anam,
Hiçmi hiç ayrılmayacaktım,
Baş ucundan...
Ellerin hep ellerimde olacaktı.
O pamuk yanaklarını öpecektim,
İçime çekecektim kokunu,
Doya doya,kana kana,
Vallahi..
Bir dediğini iki etmeyecektim.
Seni,çocukluğumda ki gibi..
Kızdırmıyacaktım..
Hiçmi hiç üzmeyecektim.
Ah be canım anam..
Sendin benim umudum,
Sebebi sendin hasretimin,
Sebebi sendin yaşam hevesimin,

Hele o son izin dönüşü,vedalaşırken
Buraya kadarmış der gibi,
Ardımızdan boynunu büküpte..
Yaşlı gözlerle umutsuzca el sallayışın..
Ok oldu yüreğime saplandı anam..!

Artık..
Burnumda tütmüyor,
Vatan hasreti..
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Artık..
Gözüm de almıyor,
O bitmez tükenmez yolları.
Gücüm yok artık anam...
Ben aşamam
O sıra sıra dağları..
Önce babam,sonra sen,
Kırdınız,kolumu kanadımı..!

Artık ben...
Artık ben ne edeyim,
Sizsiz dünyayı..
Niçin çırpınayım hala..
Niçin isteyeyim,gayesiz yaşamayı...!

Mahmut M. Özdemir

----
Sonsuz teşekkürler Naime Öğretmenim..
----

Bu şiiri sadece yüreğimde değil...taa iliklerimde duydum...Çünkü
yaşadım. Çünkü o duyguyu çok iyi bilirim:

Güneş kaç kez battı tepelerin ardında?
Ve kaç turna katarı geçti o günden beri?
Bilemem, hiç saymadım ki…
Artık anlamı yok köye gelmelerin
Ve seni ne kadar sevdiğimi söylemenin
Yok artık gelişimize sevinmeler, tatlı telaşlar
Viran kaldı ardından evler, bahçeler, bağlar

Ceketinin cebinde bir tutam kurumuş üçgül
Yokluğuna ağlar.
Havada yine üçgül kokusu var.
Neden bu kadar acımasız üçgüller?
Ve neden hep sen sen kokarlar?

Böyle bir şey gidenin ardından çaresiz bakakalmak. Bir daha oralara ayak basmak
istememek...

Kutluyorum kardeşimi içtenlikle.

ANNE VE BABAYA RAHMET SİZE SABIRLAR DİLERİM.

............................................................................
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Anneciğim!

Beni dokuz ay karnında besleyen sen
Canından can kanından can veren sen
Sen benim koruyucu meleğim sin

Kanatlarını üstüme geren sen
Gecelerde uykularını bölen sen
Memenden süt emziren sen
Beni besleyen sin

Yemedin içmedin
Yedirdin içirdin
Giymedin giydirdin
Ana sevgisinin yüceliğini
Bana sen öğrettin sen verdin
Anneciğim sen benim
Sevgi abidemsin

Anneliğin kutsallığını
Herkese gösteren sin

Yusuf Değirmenci 2

Değerli Yusuf Hocama candan teşekkürler ediyorum..

Mahmut Mücahit Özdemir
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Seni İlk Gördğümde..

seni ilk gördğümde
gözlerim gözlerinle
düğüm olsaydı keşke
çözülmeseydi hiç mi hiç
belki o zaman
bir ömür paylaşırdık seninle
ve..
vakit geldiğinde
tek kişilik bir biletle
el ele,göz göze
giderdik..
dönüşü olmayan
o meçhul yöne,ebediyete

19.12.2016 / Berlin / ________Mahmut M. Özdemir

Mahmut Mücahit Özdemir
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Seni Sessizce Yaşamak!

//.. Sen..
İmgeler arasında,
Şiir şiir..
Düşlerini,hayallerini yaşayan,
Hayat dolu,sevimli bir virgül..

Ben se;
Adı çoktan musalla taşına kazınmış.
Elde,
Sadece son sayfası kalmış,
Hüzün dolu bir öykünün,son noktasıyım..! ...//

Demiştim ama..!

Ürkek bir serçe gibi de olsa..
Yine de gel sen,
Sokuluver,sol yanıma...!

Baktığın her yerde,
Söylediğin her sözde,
Dolaştığın her şiirin hecelerinde
Unutma n’olursun..
İliştir beni de bir kenara..
Gitmek istediğinde,belki dur derim sana

Nokta gibi..!

İnan..
Ben razıyım,
Aldığın her nefesde,
Hücrelerinin derinliklerinde kaybolmaya.!
Sen gittiğim yol,tuttuğum dal,
Kurduğum hayal ol...
Ben razıyım,
Senin yüreğinde,
Seni sessizce yaşamaya..

Demiştim ya..!

Ne yazıkki..
Boşaltılar içimi.
Duygularımı,gururumu,
Ayırdılar beni,
İçimdeki benliğimden..

Ve ben utanıyorum.
Kaderime boyun büktüğüm için,
Kendimden.!

Hani hep derdin ya;
En sevdiğim şey,kendimle konuşmak.
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İşte ben de seni, sana bırakıyorum.
Ve ben artık..
İsmimin kazındığı,
O menzile doğru yola çıkıyorum.

Ebediyyen susuyorum..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Seni Tanıdığımdan Beri.!

Senli,
Günlerimde..

Bir elim,
Okyanusların koyu maviliğin de,
Mutluluğumu,
Yunuslarla paylaşırken.

Bir elimle de..

Senin için,
Gökyüzündeki
O kara kara bulutları,
Pembelere boyardım ben..

Gözlerim mi.?

Onlar..
O güzel gözlerinin,
Zindanlarında esir değilmi?

Hem sonra..
Onları, ben senden,
Hiç geri istemedim ki .!

Zaten..
Versende fark etmezdi.

O gözler..
Seni tanıdığından beri,
Beni bile göremedi.!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Sevginin Kadrini Çekenler Bilir

Sevginin kadrini, çekenler bilir.
Çileyle gelen aşk, kalpte yücelir.
Acısız sevgiye,kim değer verir.
Çektikce hasreti,nur olur sevgi.

Gün oldu uğruna dağları aştım.
Gün oldu taşları,bağrıma bastım.
Gün oldu derdimi,içime attım.
Çileden huzura yol olur sevgi.

Kesme ümidini,sevgiden yana.
Bir gün döner gelir,mutlaka sana.
Aşkın şarabından,iç kana kana.
Gönül bahçesinde,gül olur sevgi.

Bir tatlı gülüşü,bedel ömüre.
Doğar güneş  gibi,seven yüreğe.
Sabret sakın yılma,inan kadere.
Sevda bir deryadır,sonsuzdur sevgi.

Mahmut M. Özdemir
13.02.2015

Mahmut M. Özdemir
13.02.2015

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Siirimi ve beni onurlandiran,dörtlükleriyle bize destek olan dostlarima candan
tesekkürler ederim.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Güle efkan eder bülbüller güya.
Derunum mevc urur misal'i derya..
Gönül ateşlere yanmasın mı ya
Aşkı ilahiye döndürür sevgi.....Mahmut Ünsal.

Hiç dikensiz gül sevilir mi?
Acıdan yanmalı tutunca ellerin.
Sevda hamuru öyle yoğrulmalı ki
Damla damla gönüllerden süzülmeli...Ibrahim Kavas
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Sevginin eseri seven gönüldür
yürekte anılmak asıl özüdür
Hatırladıkça dinmez acı sızıdır
Hasreti dayanılmaz çiledir sevgi...................Gönül Bag

Bırak hicranı sevmesini bil gönül yeter
Alev alev sevgi harelenir dumanları tüter
Naz eder sevdiğim, cilvesi canıma yeter
Gel nazına, cilvesine kurban olduğum gel.....Talat Semiz

Sevgidir insanı insan yapan,
Sevgidir insanı ayakta tutan,
Dikeni batsa da zaman zaman,
Sevgidir insanı anlamlı kılan.........................Canan Ereren

Sevgi isteyene açılır kucak
İster insan olsun isterse böcek
Tatlı gülen yüzle şenlenir ocak
Huzurlu yuvada temeldir sevgi......Ali Şahin (Elbistanlı)

Mahmut Mücahit Özdemir
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Son Nokta..!

Sen..
İmgeler arasında,
Şiir şiir..
Düşlerini,hayallerini yaşayan,
Hayat dolu,sevimli bir virgül..

Ben se;
Adı çoktan musalla taşına kazınmış.
Elde,
Sadece son sayfası kalmış,
Hüzün dolu bir öykünün,son noktasıyım..!

Mahmut Mücahit Özdemir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Son Raund.!

Gurbet elin..
Şu acımasız hayat ringinde
Hakem..
Bana saydı kaç kere.

Her sallandığımda
O hep başımdaydı
Gözleri..
Kenetlenmiş gözlerime.
Maçı biran önce bitirmek istercesine..!

Ama..
Hiçbir zaman başaramadı.
Yıkılmadım..!

Düştü düşecek derken,
Gong çaldı..
İşi yine kurtardım..!
Öyle böyle derken
Tamı tamına  ? raund..

Ve
Geldik son raundlara.!

Başım dönse,
Kalbim sıkışsa da,
Eğer ki..
Dayanabilirsem
O son vurduğu yumruğa.!

İnanın..

Gözlerim..
Henüz yarı açıkken,
Yıkılmadan,
İneceğim ben o ringten.

Belki son kez,
Bakışlarını yakalayacağım,
"Ohh..nihayet" der gibi,
Gözbebeklerindeki o gururu,
Dudaklarından sarkan,
O kibiri,o mağrurluğu..!

Ama..
Biliyorum ki,
Maç sonun da,
Mağlup sayılsam da,
Sonsuzluğa doğru,
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Yine de..
Şerefimle,gururumla.
Taşınacağım omuzlar da..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Sulietinle Uğraşma.!

Hayat seni
Kırık aynalara
Mahkum etse de.
Ayna kırık diye,
Kırılmaz..
Senin onurun, senin yüzün.

Sulietinle uğraşma..!

Yeterki incinmesin..
Senin ruhun,senin özün..!

Bak..
Gülümsüyor işte.
Ruhunun aynası değilmi.?
Yüzündeki o saf gülüşün..!

29  / 06 / 2017 /

...............................................................
Bülent Bey Kardeşime çok teşekkürler
...............................................................
Elin şah demesiyle şah olunmaz
Ayak yalın altına koltuk bulunmaz
Dilde nice şahlar padişahlar gördük
Daha şimdiden mesamesi okunmaz...... B.Baysal

Mahmut Mücahit Özdemir
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Şerden Doğan Hayır Güneşi..!

O gece...
Böylesine bir şerden,
Belki de
Millet olarak kaderimizi yeniden çizen
Bir hayır doğuyor..!
Hiç uyanamıyacağını sandığım halkım
Uyanıyor, o derin kış uykusundan
Ve irkiliyor...
Tepelerden yuvarlanan
Kar topu gibi
Büyüdükçe büyüyor
Sonunda..
Çığ olup düşüyor
Hainlerin üstüne,tankların önüne

Doğuyor yeniden
Çanakkale ruhu,
İstanbul semalarından
Sonra Ankara´ya
Ve yurdumun dört bir yanına
57´inci Alay 23´uncu Alay iniyor
Göklerin alaca karanlığından
Bölük bölük,tabur tabur,şehitler geliyor
Kocatepeden,Conk Bayırı´ndan
Siper oluyor tanklara
Yağmur gibi yağan kurşunlara.

İşte bu dedim..
Bu... bu...bu benim kahraman halkım
Bağırdım,haykırdım,çılgıncasına saatlerce ağladım
Çok uzaklarda olsam da
Ruhumla,ben sizinleyim,yanınızdayım
Dedim..

Ve bitti..
Bahar güneşi gören
Dağ eteklerindeki karlar gibi
İçimdeki
Kuşkular,korkular eriyip gitti

Şimdi..
Yedi düvel değil
Yüzyetmişyedi düvel gelsin
Kimin umurunda..
Bu millet uyandı birkez
Artık,şehitleriyle kol kola,omuz omuza
Dün izmir,İstanbul Ankara
Yarın doğu da sınır boyunca
O gece..
Uyandı birkez Çanakkale ruhu
Arabı,çerkezi,kürdü,lazı,arnavutu
Tek bayrak,tek vatan,tek millet omuz omuza..!
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Ve..
Bu dünya var oldukça
Coşkuyla..
Dalganalacak o bayrak
Birlikte ilelebet, sonsuzluklara...

***

Sancak açacağız sancak...
Daha nice 30 AĞUSTOS´lara

**30 AĞUSTOS Zafer Bayramımız Yüce Milletimize,Şanlı Ordumuza kutlu ve hayırlı
olsun**

Mahmut Mücahit Özdemir
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Şükür Yağmurları.

Ah bir bilseniz
Nedenini..
**
Gecenin bu geç saatinde
Gözlüğümün camını bile
Nemlendiren..
Içimde esen fırtınaları
Dindiren..
Özlediğim,
Nisan yağmurlarını
Odama getiren
Ve...
O uyku akan gözlerimden,
Çisil çisil çiseleyen..
**
"Şükür yağmurlarını..! "
**
Ah bir anlatabilsem...
Sevdiklerimle paylaşabilsem..
Şu anı,
Ve neler yaşadığımı..
**
O  ilahi mucizeyi..
Neden böyle  içten içten ağladığımı,
**
Kabul eyle Yüce Rabbim..
Sana açılan ellerimle,
En manevi duygularımla
Sana yakarışlarımı..

**
"Şükür dualarımı.."

Mahmut M. Özdemir
Berlin /saat:03.03.2016

Mahmut Mücahit Özdemir
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Tomurcuklar..

topu topu..
kaç bahar vardı ki
görüp yaşadıkkları..
belki de..
o kısacık ömürleriydi
bahar dedikleri..

ve..
bir şafak vakti..
kara kara bulutlar geldi
gecelerden de kara...
karardı yer gök zindan gibi..

deldiler ...
karanlığın sessizliğini,
adres arar gibi iz süren
dolu olup,
yağdılar iri iri..

ve o tomurcuklar..

çiçeği burnunda
düştüler kara toprağa
meyveye bile duramadan
tomur tomur açamadan..

ardlarında..
boynu bükük dalları,
o canhıraş feryatları
yarım kalan sevdaları
bıraktılar...

onlar..
bu dünya`yı
kan revan içinde öylece bırakıp
Cennete doğru sessizce kanatlanıp uçtular..

05.12.2016 / 00.07 / Berlin /____Mahmut M. Özdemir

..........................................................
Teşekkürler Fahri Hocam
..........................................................
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Duacıyız şehit koç yiğitlere,
Çocukları uğramasın kedere.
Elbet koyacaktır Rabbım cennete,
Duacıyız şehit koç yiğitlere.................Fahri Bulut

Mahmut Mücahit Özdemir
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Tükettik İşte O Koskoca Ömürü

Bak...
Tükettik işte,
Hiç bitmeyecek sandığın,
O koskoca ömrü.
Posta kutularında gezen,
Gözlerini nerede açacağını bilmeyen,
Adresi silik mektuplar gibi..!
Savruldukca, savruldum.
Ordan,oraya..
Gün oldu...
Yarası hic kapanmayan,.
Kurşunlarla vuruldum,
Suçumu bile soramadan.
Cehennem ateşlerinde kavruldum.

Bazen...
Baş kaldırdım,isyan ettim kadere,
Azgın nehirler gibi...
Taştım,coştum,sel oldum.

Ama,her seferinde, keskin sirke
Küpe zarar verdi,
Suçu hep kendimde buldum..

Ben şimdi sahillerde...
Ilgıt ılgıt esen meltemler gibi,
Durgunum....

Ben...ben..
Çok yorgunum..!

Artık...
Ne,yükümü taşıyacak hal kaldı dizlerimde.
Nede,içimdeki yangını söndürecek,
Yaş kaldı gözlerimde...

Tükettik işte,o koskoca ömürü,
Yaşadığımız onca mutsuzluğa inat..!
Belkide...
Bir küçücük tebessümdü,unutulmayan.
Anılar arasında...
Virgül gibi,bir köşede kıvrılıp kalan..!

                                                                           24.07.2014

Mahmut Mücahit Özdemir
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Uçup Gitti Benim Hayallerim

O..
Başı hep dumanlı....
Kaf dağının eteklerinde,

Mis kokulu,
Çam ağaçları arasında....
Güzelmi güzel,küçük bir göl vardı
Küçücüktü ama,çokta şirindi...
Birde deresi vardı.
Ona yanıp tutuşan,kara sevdalısı..!
Aşkı uğruna hic üşenmez,bulutların arasından,
Binbir zahmetle, kar suyunu alır,
Coşkuyla...
Sanki koşarak inerdi,
Dağın yamaclarından....
Sonra durulur, sakinleşir,
Ninni sessizliğinde..
Usulca sokuluverir,
Sevgisini ispat edercesine
Can suyunu verirdi,o şirin göle...!

İşte,tam da o iki aşığın buluştuğu yerde,
Kendim için ellerimle yaptığım,bir küçük kulübe
Kulubemin hemen önündeyse,
Sere serpe çitlere asılmış balık ağlarım,
Köşede duran çeşit çeşit oltalarım.
Birde..
O derme çatma iskeleye bağlı,
Benim herşeyim,elim ayağım,
Her işime koşan,sevimli küçük sandalım....

Ve benim sadık dostum,
Kader arkadaşım...
.........insandan vefalı Karabaşım...!

Hem.
Mis kokulu havasını ciğerlerimize çeker,
Gönül rahatlığıyla, kanasıya suyundan içer,
Hemde...
Akşamları tuttuğumuz alabalıkları,
Hemen oracıkta..
Bir güzel kızartırdık ızgarada....!
Varsa biraz kavun,birazda salata,
Allah biliyor ya....
Belki çok şeyi unuturumda,
Ben hiç unutmazdım onları.
Mutlaka bulundururdum,rakı yada şarabı..! .

Al işte yine kayboldular..
Hani nerede o binbir renkli çiçekler,
Yoksa boşamı gitti,verdiğim onca emekler..
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Yine neden simsiyah,benim tuvalim...!
Hani nerede benim çeşit çeşit renklerim..?

Desene yine....
Kuş olup uçup gitti....
Gitti benim bütün hayallerim..!

Mahmut M. Özdemir

----------//

Hatırlar mısın sende bilmem
Hangi çağ
Hangi asır
Hangi aydı
Burası bir büyülü kasabaydı

Zeytin kokan sokakları
Arnavut kaldırımları
Ahşap konakları
Giritli kadınların
Bembeyaz
Ayaklarını yıkardı deniz….
O ilk yaz….

Hatırlarmısın sende bilmem
Hangi çağ
Hangi asır
Hangi aydı
Burası öyle dingin
Öyle büyülü bir kasabaydı….
Ve taş mektep
Ve Denizde mehtap
Kenarları işlemeli bir kuyu
Üzerinde bir eski zaman çıkrığı
Ve arada bir duyulan
Bir bebek hıçkırığı….

Hangi çağ
Hangi asır
Hangi aydı
Burası öyle dingin
Öyle büyülü bir kasabaydı…
Cumbarları reyhan
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Ve Safran kokardı
Her akşam
Denizlerde yıkanan
Çırçıplak bir Aydı….

Hangi asır
Hangi aydı
Burası öyle dingin
Öyle büyülü bir kasabaydı….
Arnavut kaldırımlı sokaklar
Giritli kadınlar
Taş Mektep
Ve Mehtap
Gergeg gergef işleyip
Bir kuş gibi kovduğumuz hatıralar
O eski yazlar
O sesler
Şimdi nerdeler? ......Metin.Tezölmez

--------------------
Bu güzel siir paylasimina tesekkürler Mahmut Polat Bey
--------------------

Mahmut Mücahit Özdemir
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Uçurtmalarım Vardı Benim..!

Her nedense
Bir başka efkarlıyım bu gece
Yüreğimin ıssız bir köşesinde
Ürkek bir serçe..
Kanat çırpar..
Sokuldukça sokulur,
İçime içime..
Gecenin o derin sessizliğinde..!

Bakışlarım..
Deler geçer,karanlığı.
...kilitlenir
Duvardaki o çocukluk resmime

Yalnızlık..

Hiç mahkum olmamıştım..
Böylesine.
Hiç alışık değildim ki...
Dört duvar arasında oda hapisine..! .
Çocukluğumda da yalnızdım,
Ama özgürce..
Gezip dolaşırdım,dağlarda,bayırlarda.
Telden arabalarım,
Gazete kağıtlarından,
Uğruna saatlerce uğraştığım.
Uçurtmalarım vardı benim
Unutamadığım...

Son uçurtmamdı,en güzeli,
Hiç uçurtamadan...
Telofon tellerinde asılı kalan.

Yalnızlıkmış onun da kaderi,
Tıpkı benim gibi..!

Birde,
Onüçüm de ilkdefa giyeceğim,.
Yıllar gelip geçsede,
Aklımdan hiç silemeyeceğim.
Ah...ah..
Ah o benim kahverengi iskarpinim.

Ne tuaf değilmi..?
Kara sevdalı aşık misali
Unutamayışım, hep onu özleyişim...!

Kaybolan dostluklar gibi..!
Daha hiç giyemeden,
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Kurtalan ekspresinde yitirdiğim..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yakar Giderim

Allah aşkına...
Ne olur biri söylesin bana,
Nereden çıktı şimdi,
Durup dururken..
Bu kör olası, veda sahnesi..
Hiç oldumu yani..
Tam buldum derken..
Dostluğu,kardeşliği,
Kaybetmek..o sıcak dost ellerini..!
Yavaş yavaş..
Yaşadığımı hissederken,
Yaşamın sıcaklığı, iliklerime vururken.
Hele..
Gözlerimin feri tam açılmışken..! .
*
Hiç oldumu..
Oldumu,bir anda yıkmak....
Kurduğum..
Bütün hayalleri..

Desenize artık..
Yine hüzün,yine hüsran....
Ben şimdi nasıl okurum,
O vedalı hüzünlü şiirleri...
Kolaymı öyle kaybetmek..
Tam buldum derken,
Onca güzellikleri....

İnanın...
İnanın kaldıramaz,
Benim bu yorgun yüreğim..
Ve ben yine kaybedecksem,
Uzanan o dost elleri....
Hiç düşünmez....
Bende atar giderim,
Öksüz bırakırım bütün şiirleri..!
Hatta,hatta..
Kırarım ben,kalemimi....! .
*
Ve ben...
Ben yakar giderim..
Bütün gemileri..! !

.

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yaşam Ağacı.!

Bak evlat...!

Hayatın, o dalı budağı bol
Tırmanması oldukca zor,
Eğri büğrü ağacına tırmanırken,
Tuttuğun dala,
Bastığın budağa
Dikkat et..!

Sakın ola,
İncitme onları,
Kırma sakın dalları.

Olur ya..
İstenmez ama,
Gün olur,
Belki aşağılara inmen gerekir.!

Eğer..
Onlar yerinde yoksa.

Ne tutacak dal,
Ne de basacak budak bulursun..!

Elin ayağın kayar..
Tepe üstü düşerde,
Sonra çok pişman olursun..!

Bak..
Demedi deme..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yelken Actım Yeni Umutlara

Yelken Açtım Yeni Umutlara

Gecenin zifiri karanlığında başlamıştı,
O sağanak yağmur,
Hayallerimin üstüne..
Ve aniden, sel olup aktı içime
Soğudu,buz kesildi yüreğim,
İçimdeki volkanda söndü...
Artık...
Kalmadı hayattan hiçbir beklentim.
*
Ellerim...
Ellerim tir tir titriyordu,
Çözüldü...
Hiç açılmaz sandığım parmaklarım.
İşte o an...
Avuçlarımda sıkı sıkıya sarılıp,sakladığım,
Benim o binbir renkli umutlarım
Suya düştü..
Bense...
Öylece baka kaldım.
Uzatamadım...
Dermansız ellerimi.
Gözlerimin önünde,herbiri..
Bir bir küçüldüler,görünmez oldular ufukta,
Ve hepsi teker teker yok olup gitti..
Yenik düştüler gerçeğe,o azgın sulara
Ben...
Yine çaresiz...
Yine yelken açtım,
Vira Bismillah deyip..
Yeni hayallerimin pesinde.
Pupa yelken...
Yol alirim okyanuslara,açık denizlere,
Yeni umutlara.!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yeterki Sen Ol.!

Yeterki sen ol..
Sen ol,aldığım her nefesin
En küçük zerresinde.
Eğer ölüm..
Bu yüzden gelecekse..!
Ben razıyım seni içimde..
Nefes nefes büyütmeye.
Gelirse gelsin ölüm,başım gözüm üstüne..!!

11.01.2018 / Berlin

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yetmedimi..?

Çok yordun beni be kader.
Aldınya alacağını....
Ettin ya beni perişan,beni bin beter
Kuruttunya ekmeğimi,aşımı..
Kırdınya kolumu kanadımı.
Yetmedimi..!
Hala alamadınmı yoksa, benden hıncını..!
*

Hadi artık...
Sereceksen ser..
Ser şu,çulumu,yatağımı..!
Şöyle...
Issıs sakin bir köşeye..
Derin bir oh çekipte,
Uzatayım ben de elimi ayağımı.
*
Boşver sen..
Ben...
Ne yorgan isterim,ne de yastık..
Nasıl olsa..
Örtecek ya üstümü,şu ürperten karanlık.
*
Ne olur acele et...
Çok..ama çok...
Çok yorgunum be hancı.
*

Biliyorum..
Gözlerim kapanmadan,
Hiç geçmeyecek,yüreğimdeki bu sancı..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yıkma Dünyamı..!

ruhunda huzur var,yüzünde nurun
kurbandır gönlüne,şu garip kulun
istemem düşmesin,gurbete yolun
görüpte  halimi, yıkma dünyamı
***

ne baharım kaldı,ne de bir yazım
ayazlarda her an,benim sol yanım
hasretin kor gibi,dinmez hiç sızım
merhem ol yarama,yıkma dünyamı
***

o ıssız köşede,durur hep masam
bir yanda kadehim,elde sigaram
şu gurbet elinde,mutlu bir yaşam
hayal bile olsa,yıkma dünyamı
***

silmiyor kimseler, gözüm yaşını
harab olmuş ruhum,enkaz yığını
gönül sarayımın,o son taşını
sen çekme ne olur,yıkma dünyamı

Mahmut M. Özdemir

.......................................................
Teşekkürler Nurten Hanım
.......................................................
Hayalin huzurum, gurbetin tasam
Bir resmin bile yok, karşıma assam
Falcıya mı sorsam, dilek mi tutsam
Sevmiyor çıkıp da, yıkma dünyamı......Nurten Işılak

.................................................................
Teşekkürler Zeybek Hocam
.................................................................
Yıllardır görmedim mutlu sabahı
Bilmem ki ömrümün nedir günahı
Yetmişken gurbetin çileli ahı
Sen bari acı da, yıkma dünyamı.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yıllar Öncesi

Söyle...
Hatırladınmı yıllar öncesini..
Hani,karlı bir kış günüydü,ansızın
Terkedip gitmiştimya seni
Hatırladın deyilmi...?
Boşuna saklama yaşlı gözlerini.
Biliyorum...
Gözlerinin önünde şimdi..
O,işkence dolu an,
Ama ben istemedim öyle olmasını,
İnsanlar,insanlar istedi..
Onlar kaçırdılar beni,
Onlar istedi seni terketmemi.!
Belliki...
Sende kaçtın onlardan
O,kalleş,menfaatçı insanlardan
Ama,.
O acıyla geçen uzun yıllar
Sensizliğimde..
Bana en yakın dost oldular
Artık ezemiyecekler bizi
Eskisi gibi..
Yaptıramıyacaklar istediklerini,
Biçecek o insanlar,biçecek
Yıllar önce kendi ektiklerini

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yükseklere Yağan Kar Taneleri Gibi.!

Sana olan duygularım,
Öylesine masum,öylesine temizdi ki,
Tıpkı, yükseklere yağan kar taneleri gibi.

Ak mı ak..!

Hani ..
Her yaz yağmuru ardından,
Burcu burcu kokar ya toprak.

Hele bir de..
Yol boyunca açan,
O salkım saçak
Zambaklar, ıhlamurlar,
Akasyalar..!

İşte..
Ben hep o yağmurlarda,
Hayalinle dolaşırdım,
Ellerin, ellerimde..

Yüreğimse;
Vurgun yemiş gibi..
Bir bilsen, ne hallerdeydi
Nasıl deli divaneydi, deli divane..!

Ve..
O ıslak saçlarına sinen,
Sevdamızın sihirli kokusu .

İnan..

Her seferinde,
Sarhoş ederdi ruhumu..!

Hem..

Hüzün bulutları,
Ertelese bile göz yaşlarını.
İçimdeki..
O daracık sokaklar,
Yine de sen sen kokardı..
Bana hep seni, hep seni hatırlatırdı..!

Ve ben..
Gelmeyeceğini bile bile,
Yine de ..
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Ümitsizce seni beklerdim.

Seni beklerdim..
Hasretinle yandığım,
O gurbet akşamlarında.
Senli düşlerimin köşe başlarında..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yüreğim Yine Ateşler İçinde

Bugün..

Öyle gerginim,öyle gerginm ki,
Akortu tutmayan bir sazın,
Bam teliyim sanki

Artık..
Kabus olmuş,çökmüş üstüme..
Sebebini bilemediğim bir mutsuzluk..

Birde..
O huysuzun,
İçime dokunan acı sözleri,
Kor olup düşmüş ya yüreğime..

Aslında
Ben hiç iflah olmam ama..

Yine de;
Belli mi olur,
Bakarsın,
Bir köşeden ansızın ,
Çıkıp geliverir diye..!

Hiç mi hiç ümit etmesemde..!

Gözlerim..
Gözlerim tarar durur,
Bana çıkma ihtimali hiç olmayan
O izbe sokakları..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Yüreğimdeki Umut Ormanları.!

Ve..
Yırtıldı sonunda..
Gökyüzünün o tül perdesi
Tesbih taneleri gibi
Yıldızlar saçıldı,dört bir yanıma

Küstürmüşler güneşi..

Gün kararmış
Ay kararmış..
Yıl kararmış

Öksüz kalmış zaman..
Öksüz kalmış akrep,
Öksüz kalmış yelkovan.

Küstürmüşler güneşi..

Boş gözlerle bakıyorum hayata
Çerçevesi dağınık,
Camları kırık
Yüreğimin umut penceresinden..!

Belki de..
Son kez hayallerimi yaşıyorum;

//....bulutlar geçiyor başımın üstünden
pembe bulutlar
pembe bulutlarda çocuk gülüşleri
küçük avuçlarında dev hayaller

eğer ö l ü m öpmez ise gözlerinden...//

Kana bulanmış,
Güvercinlerin beyaz kanatları.
Kan damlıyor..
Baş verip yemişe duran,
Körpe fidanların,tomurcuklarından..!

Söyleyin..

Şimdi kim dağıtacak
O kara bulutları.?
Kim..
Kim aydınlatacak kararan ufukları.?
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Desenize,
Yine bahar gelmiyecek,
Hepten çöle dönecek
Yüreğimin umut ormanları.!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Zamansız Düşen Yapraklar...! !

Bugün.
yüreğimin
o kurak sazlığından

kanatları kan kınalı..
kuşlar havalandı
ard ardına..

titredi
seher yelinde
yorgun kanatları
uçtular uçtular yinede..
uçtular...
son bir gayretle
kara bulutlar ardına..!

ağır aksak..
ve yalpalıyarak

sanki..
bir telaş,
bir hüzün vardı gidişlerinde

belliki..
dönmemek üzere
bir daha..
yüreğimde çöreklenen
o lanet olası umutsuzluğa

Ve..
gecenin en zor dilimindedir saatler..!

artık
parmak uçlarında
gezinen
hüzzam makamı
bir şarkı var
kuruyan dudaklarımda..

yaşlı gözlerimle
saat başı haberleri seyrediyorum

yine
şehitlerimiz...
sıra sıra
beş yiğidimiz daha
sarılmışlar ay yıldızlı bayraklara

yine..
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nutuklar
karışıyor ağıtlara
analar iki gözü iki çeşme ağlıyor
Takvimden zamansız düşen yapraklara..!

Mahmut Mücahit Özdemir
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Zehir Olsa.!

Ben bir zamanlar,
Yoğurdu üflemeden yerdim.
Dostlar sofrasında,
Kadehimde zehir olsa  içerdim.!

Şimdi ise..

Gittiğim, oturduğum her yerde
Sırtımı duvara dayarım...
Kalktığımda
Ayakkabımı giymeden,
İçinde cam kırıkları ararım.
Arkamdan gelen gölgemde olsa,
Döner yine bakarım...

Heleki..
Bir insan çok yalakaysa,
Çok konuşup,hep kendini anlatıyorsa
Anında kırmızı ışık yakarım..!

Ben hic gocunmam,
Fikirlere sonsuz saygı duyarım
Bilmediğimi bir bilene sorarım
Bazen pipiriklensemde..
Huzur bozulmasın diye,
Salağa bile yatarım.!

İşte...
Bütün bu karamsarlığı,
Bu şüpheciliği hayat öğretti bana

İş işten geçmiş olsa da;
Tedbirli davranmayı,
Borçluyum yediğim onca kazığa.
Borçluyum"İşte bu"deyipte sarıldığım,
Kardeş bildiğim yüzlerce insana.
Kalıbına bakıpta..
Adam sandığım zavallılara..!

Kimse..
Üzerine alınmasın ama;

***Ben artık..
Yoğurdu üfleyerek yiyorum.
Dostlar içinde gezerken bile,
Sırtıma çelik yelek giyiyorum..! ***

Zaten sözüm;
Çıkarcı,menfaatcı,kötü insanlara..!
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21.03.2017

Mahmut Mücahit Özdemir
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