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Bedrettin Keleştimur (1956-)
Bedrettin KELEŞTİMUR
GAZETECİ-YAZAR
ELAZIĞ

1956 Tarihinde Ağın’da(Elazığ)  doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini
Elazığ’da tamamladı. 1977’de, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim
Enstitüsünden mezun oldu. 1992’de lisansını tamamladı.

1974 yılından itibaren basın hayatının içerisine girdi. İlk yazılarına
Türkiye’nin en eski ve istikrarlı olarak devam eden günlük Turan Gazetesinde
başladı. Bilahare Elazığ’da yayınlanan günlük Nurhak Gazetesinde uzun süre
köşe yazıları yazdı. 1997 Ekim Tarihinde Elazığ’da günlük olarak yayın
hayatına başlayan Günışığı Gazetesinde köşe yazılarına başladı. Halen, Elazığ
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Üst Kurul Üyesi olarak görev  yapan
Bedrettin Keleştimur, Elazığ’da günlük olarak yayınlanan ofset Günışığı
Gazetesinin Genel Yayın  Yönetmenliğini yapmaktadır.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinde; fikri,edebi ve mesleki
çalışmaların yanında; Kültür, Sanat ve Ekonomi ağırlıklı organizasyonlarda
katkılarda bulundu.

—Türk’çe Konuşacaksak, Türkçe Konuşalım,
—Bıçağı Bırak, Kalemi Al,
—Medyanın Sorumluluğu ve Aile,
—Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları,
—Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı,
—Anadolu Medyasının Gelişim Çizgisi,
-Meslek İçi Eğitim Semineri..
Bütün bu çalışmalar; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi İç-Batı

Anadolu’ya bağlayan Elazığ’ın bölgesinde, “Huzur ve Güven Adası” olarak
anılmasına sebep olmakla birlikte, kültürel dokusunu da büyük ölçüde
korumuştur.

 Türk Edebiyatı, Yenises, Erciyes, Külliye, Kardelen, Kümbet,
Güney-Su, Türk Dünyası, Yeni Düşünce vs. dergilerde Edebi yazı, Hikaye ve
Şiirleri yayınlanmıştır.

Eserleri:

ESERLERİ;
 Düşünce Harmanı ; Kayseri- Özak Yayınları- 1993
  Hasat Zamanı      ; Kayseri- Özak Yayınları- 1994
   Berekete Doğru    ; Ankara-Alıç Ofset           -1994
  Bayrak Şiirleri Güldestesi  ; Elazığ –ELESKAV         - 1998
   Huzura Çıkan Yol, ELAZI  ; Elazığ- Nurhak Ofset      - 1999
      (Fırat Havzası-Elazığ Emniyet Müd.-Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğiyle)
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      Kurultaya Doğru            ; Elazığ- Elif Ofset            -2001
      (120 Sayfalık Ekonomik Gazetesi-Kurultay Hazırlık Komitesi işbirliğiyle)
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10 Kasımlarda bizim hatıralarımız

10 Kasımlar
Tarihin anıldığı gün
 Koca Türkü bir daha
Düşüne  aldığı gün
Kutlu hatıraların
Emanet kaldığı gün

10 Kasımlar
Tarihin destanlarla
Uyandığı gün
Atanın destanlarla
Anıldığı gün
Hürriyet bedelinin
Kanla okunduğu gün

57 yıla sığan bir hayati
Bir daha düşlüyorum
Bir gergef misali
Ruhuma isliyorum
Milletin muradı onda
Onda çarpıyor yüreği

Çanakkale’deki ruhla
Erzurum’a tasınmış
 Sivas’taki yürekle
Sakarya’ya akınmış
O akınlar tevhitle
Bezm-i eleste okunmuş

Zorun çığlık
Çığlığa kaldığı
Esarete isyanı
Cephelere kağnı
Yoluyla vardığı
Onurlu duruşa hasret
O hasretin yazdığı  destan

10 Kasımlar
Milletin topyekun cepheye
Cepheden Cumhuriyete
Toprağın kutsi örtüsünden
Bir çelik irade örgüsünde
Devlete yürüyüşü destanı

O destanı bir daha
Ezberden okuyorum bugün
O iradeyi özleyerek
Yüreklerimizde anarak

Bedrettin Keleştimur
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Adalete şaşarım

Türk töresinde işlenmeyen suçu
Şimdi nasıl da işlerler şaşarım
Yuva yıkmaya uzanan namahrem
Eli, kesmeyen adalete şaşarım.

Bedrettin Keleştimur
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Adem döküldü

İnsan, “alemde bir sırdır” sırrı döküldü
Haya ve iffet kalkınca, adem döküldü
Yerine bir garip yaratık çıktı da,
Yandı, yıkıldı cemiyet; tel tel döküldü! ..

Bedrettin Keleştimur
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Ağla Yavrum Ağla...

Kırıldı kabzası, Ortadoğu’nun
Gitti sulhu salah, zulüm kök saldı

Altı asırlık huzurun rüyası
Sökün etti yerini vahşet aldı.

Dövüldü, sövüldü öz yurtlarında
Çekiş ile Örs arasında kaldı

Ağla yavrum ağla! Suç sende değil
Kapını, ifrat ile tefrik çaldı

Rahmet sağnak, sağnak nasılda yağdı
Filistin gövdeden fışkıran daldı

Kökü iffet olan ağaç budandı
Yazık! Özgürlük yaftasına kandı

Gün geldi kurt kemirdi bünyesini
Nur halkasından kopunca alçaldı

“Birlik rahmet, ayrılıkta azap var”
Ayrılık ki, hüsranla biten yoldu.

Evlat ağlar, kan kusmada geceler
Hasret kokar haykırış, dünya laldı! .

Diyarı Çeçen’den Öksüz bahtına
Zehir içiren gün, nasıl ahvaldi?

Aldandım der Filistin, makus talihe
Merhametin ne makam, ne de maldı? .

Baba Yakup olunca, oğul Yusuf
Eyüp’ün sabrı, tarifsiz mecaldi..

Bu yolu dert taşır, çile öğütür
Zalimin ateşi, vakti zevaldi..

Bedrettin Keleştimur
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Altın çağını

Bir zamanlar üç kıtaya hakimdik
Ah! Nerede kaldı, o eski kimlik?
Çekildik ama, nelerden çekildik!
Bizleri dimdik ayakta tutacak,
Cihattan, şecaattan, fütuhattan
Bizi bizden koparacak hamiyetten
Evet! Değiştik, eski kimlik değil
Dünkü kölen önünde şimdi eğil!
Mabetler hüzünlü, sebiller yanık
Köprüler yıkılmış, nesiller ezik
Çökmüş üstümüze, dumanlı dağlar
Şu halimize yer, gök, tarih ağlar
Sade bir masal,  bir efsane kalmış
Hanlar, hamamlar dağ olmuş, virane kalmış
Akıp giden zaman içinde garip
Yalnızlığa gömülmüş bütün mağrip
Canavar, hem de nasıl bir canavar
“Medeniyet denilen vahşi canavar”
Canavarı boğacak nurlu sahip
Şarktan garba doğru başımız dimdik
“Kainat insan, insan Allah için
Yaratılmış kainat nizam için”
Fi Sebilillah için adımlar dik
Yürünmeli maziden güç alarak
“Asımın ruhuna” bağlı kalarak
“Asrın idrakine” Türk’ün mührünü
Vurmalı, altın çağını bularak.

Bedrettin Keleştimur
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Annemin gözyaşları

Annemin gözyaşları yanaklarımda pınar
Sana, ‘bir of’ demeyi Cenâbı Allah kınar
Geceler hep hasrettir, uykuya kollarında;
‘Çocuktur gözlerinde’ sevgiyle hasret diner

Bedrettin Keleştimur
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Asrımızda Akif'i anlamak

Akif,  nasıl bir ortamda doğmuştur?
Altı asırlık çınar,  içten içe çürümüştür
Ümitsizlik kök salıp yürümüştür
Mandacı, etek öpüp, el ovmuştur
Millet, yılların verdiği acıyla;
Perişan, yorgun, muzdarip düşmüştür
İnsan, bu hayata soğumuştur! ..
Akif, bir iman ve aksiyon insanı…
‘Hür…’ olmak, bir kaside-i bûrdedir  onda
‘Yeis…’ ümitsizlik, en büyük zillettir onda
Çağlamış, bir bahar mevsimi gibi çağlamış…
Milletin perişan haline için için ağlamış…
Sevdasını paylaşmış, hüznünü içine dağlamış…
Akif, bir kıvılcım;  gönüllere düşen yangın
Akif, milletin feryadına yâr olan bir ses! ..
Böyle bir seste,  hayat buldu..
Bir büyük vaveyla ile büyüdü…
O çığlığa, millet yürüdü, dağlar yürüdü…
Bir yanardağ gibi savruldu hafakanlar…
‘ölüm kusan geceler…’ ışıklarla uyandı…
Şafak doğarken kızıllığında, Akif’i andım…
***
Akif’le, mısralara can gelirdi
Kutsal mücadeleye şan gelirdi
İstibdadı boğan latif nefesle;
Bayrağın rengine kan gelirdi…
***
Abide-i Hürriyeti gönlüne yaz
Onun bedeli ile kıyama kalk
Bak şu boğaz harbine, şehitler niyazda;
Uyan diyor; nisyana  düşme Ey halk! .
***
Dinle, tarihle, halkla barış
Hizmette, zamanla yarış
‘Zinde bir mazinin izinde;
İmar et vatanı karış karış…

Bedrettin Keleştimur
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Asrın görüntüsü

İnsafsız sorulara kelepçelenmiş zaman
Nef’inin  “kaza okları” hitaba nafile

Dünyanın üzerine düşen kabus yaman
Yedi Süper, durmadan ferman okur sefile

Birliği çatırdatır, ekonomik güç aman
Butros Gali, İslam’ın üzerine gaile…

Bir film şeridi ki, millet eder el-aman
Ne zaman son bulacak, oyun içre defile

Suç ve ceza, kılıfı kabına uydurulmuş
Özgürlük yaftasıyla güç vermede faile..

  Kaf  Dağı’nda hala suyu verilmemiş demir
Ergenekon  Destanı bekler, binbir  kafile

Türk tarihinde ‘göçler’ büyük bir güç     kaynağı
“İman galip gelecek” sık tutulacak saf ile

Öyle bir taassup ki, kararını bozmada
Nasıl inanılır ki, sözü sarsan kefile…

Asrın hastalığı AİDS, nice canlar almada
Lut  kavminin düştüğü, ölüm kusan hayyula…

Attan inmiş, makineyi bile terk etmiş
İdare edilmekte dünya laf-ü güzaf ile

Değirmen  taşı yok ki, öğütesin biraz
Nice başlar kırılır, umulmadık gaf ile…

(02.09.1992)

Bedrettin Keleştimur
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Aşk nedir

AŞK NEDİR

Aşk nedir, bilir misin?
Cefaya sefer yolu
Sır nedir, bilir misin?
Vefaya döner yolu

Hicran, sevdanın adı
Gurbet, hasretin tadı
İçirir dem dem yadı
Sefaya söner yolu

Vahayı, çöl et de gel
Ezayı, gül et de gel
Cezayı, çul et de gel
Hevaya yanar yolu

Tarifi, arif yapsın
Şakirdi, maruf yapsın
Hasılı, zarif yapsın
Nevaya konar yolu

Bedrettin KELEŞTİMUR
02 Aralık 2006

Bedrettin Keleştimur
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At üstünde yıldırım

At üstünde yıldırım, karanlığı yırtan ses;
'Bre Doğan...Dayan...Yettim..' günü sarsan nefes
Kızaran ufuk, sanki cehennem misali
Niğbolu, şecaatin küfre attığı kafes

Bedrettin Keleştimur
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Ayrılık Şarkısı

Ak saçlı bir ihtiyarın dizinde
Ayrılık şarkılarını dinledim
Kahır var, hasret var, dert var sözünde
Bülbül gibi feryat edip inledim..

Zaman, ne duvağı var, ne örtüsü
Yalan üzerine kurulmuş süsü
Dinle neyden, ağıt yakar türküsü
Şefkate dilenen yari dinledim.

Güzelin aynası düşer yasına
Her ana kına yakar muradına
Yiğidim yaslanır şahbaz atına
Dünya atının sesini dinledim.

Söz inci, mercan, ulu çınar olur
Gönülden süzülen akça pınar olur
Güzele yorunca, gül bahar olur
Yare müştak olan hali dinledim.

Elbet bir gün gençlerde ihtiyarlar
Toprağa tohum atan bahtiyarlar
Seni hayırla yad eden diyarlar
Su gibi akan zamanı dinledim..

Şu canı, bedende konuk bilirim
Her anı, biçilmez kıymet bilirim
Dört yanı; bir ufuk, alem bilirim
Alemde; canı, cananı dinledim..

Bedrettin Keleştimur
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Bahana özlem

Ilık ılık esen rüzgarın
Nağmesinde çoban kavalı
Yankısı suların buğusunda
Sanki toprak soluklanır

                               Soluklanır cemreler düşünce
Kanat çırpar süzülür
Gözlerim dolu dolu
Kuş yağmurunda doluklanır

Toprağın dokusuna
Yağmur taneleri dökülür
Dokundukça, silkeler tomurcuğu
Lale, sümbül çiçek olur açılır

Bayramlık giyinmiş dal, budak
Bir kilim deseninde her yer
Gönül ufka muhabbet besler
Ufuk, gök kubbeye sadaklanır

Sadağında böğrü delen ok
Tan yerinden açılır yarası
Günahımız nasıl merhem olur
Bahar gelse de, tebessüm donuklanır.

Bedrettin Keleştimur
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Baskil

Kara-Demir yoluna çatı kurmuş,
Yeşilin efsunkâr örgüsü Baskil…
Zenginliğimize zenginlik katmış,
Ticarî hayatın sürgüsü Baskil..

Şu ulu tepe Abdurrahman Gazi
Hasan Baba’yla o ne güzel mazi.
Haroğlu’nda  erenlerin niyazı;
Ders veren mizahın vurgusu Baskil..

Köylerine vermiş  ata adını,
Alın bir ‘uşak’ sözünün tadını.
Görün, dağı bağ eden abâdını;
Vatanın en mahrem görgüsü Baskil..

Yeşilin örtüsünde altın rengi.
Sofralarımızda bulunmaz dengi,
Bir bilmecedir bu, söyleyin hangi? .
Tatlı bir meyvenin sorgusu Baskil..

Fırat’ın koynunda bir bahtlı şehir
Bağıyla, bahçesiyle tahtlı şehir.
Gönüllerimizde otağlı  şehir,
Dertlere şifadır sargısı Baskil! ..

Bedrettin Keleştimur
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Ben olmasın

Ben olmasın,
Al yanakta ben olmasın
Sen var iken, biz var iken
Her sözün başı ben olmasın

Bedrettin Keleştimur
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Bir ağaç ki

Bir ağaç ki,
Kurtlar dadanmış
Dallarına…
Silkeledikçe,
Çirkef dökülür
Ellerine…

Garip kökleri sarılır,
Toprağın,
Narin bellerine…

Ama, yabancı kalır
Baht-ı yarin
Dillerine…

Kopan fırtına,
Bir yudum suyu
Katar sellerine…

“Ne ekersen onu biçersin”
Ağaç ki sevgiyle
Büyür..
Zulmette,
Yaprak, dal, budak
Kökleri çürür..

Helal lokma
Arzın baharı gibidir
Sular yürür,
Can yürür,
Hayat yürür…

Bir ağaç ki,
İbadet olur aleme…
Yeşilliği “duvak”
Kuruyan dalları,
“Ölüme nişan” olur…

Gün doğar,
Umutların üstüne
Yelken açar…

İnsan,
Sır dehlizinden
Kanat çırpar…

Bir yürek,
Sevda uğruna
Bir tatlı tebessüm
Zehrini saçar…

Yeşil giyinmiş,
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Taş, toprak ve ufuk
İnciler gibi bezenmiş
Güneş, elmas kokartlı
Işıklar saçan
Mücevher
Altın başaklarından
Serpilen tohum
Çöl insanının
Alnında kum…

Bir lahuti güzellik
Aldatıcı ve çarpıcı
Sevdası,
Boğum boğum yakıcı…

Gün doğar,
Umutların üstüne
Yelken açar
Dalgalara…
Tırmanır enginlere
İnsan, hırçın…
Dalgalar, sert…
Zaman, bir  tufan
Toprak bize kefen…

Masmavi suların
Elmastan tası…
Gök kubbe,
Mekanın sihirli asası
İnsan,
Kainatın çifte kanatlı
İlham perisi…
      (29.09.1994)

Bedrettin Keleştimur
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Bir günün hikayesi

Anlatayım sizlere bir günümü
Güneş doğmadan başlayan günümü…

Sabah namazı, bereket bilirim
Her selam, güne merhaba bilirim…

Dualar, Yaradan’a yakarıştır
Aminler, içimde yanan barıştır…

                                Sofra; dilim, dilim kesilir zaman
Günden lokma, lokma alınır aman! ..

Ya Hay,  denilerek  atılır adım
Ya Sabır,  denilerek büyür adım…

Gün yürür, güneş yürür soluk soluk
Nefeslenir,  yüreğim oluk, oluk…

Akar zamana hicranım gün boyu
Her tebessümde açılan gün koyu…

Ellerim kalemde, kalem yüreğim!
Damlar yüreğim, merhamet küreğim!

Bil ki, düğüm düğüm çözdüğüm atkı
Huzura, vicdana verdiğim katkı…

Sabır;  ilaç gibi acı bir lokma
Ey Vicdan! hayatına  haram sokma

Şükür, gönlüme serdiğim  seccade
Alnımdan akan ter, şükre amade…

Gün gelir, dostlar meclisi kurulur
Vicdan tartısında hesap sorulur

Zaman su gibi akarken yolumdan
Gölgelerim her dem tutar aklımdan…

Batarken güneş hicranım dağılır
Sanki gün ve umutlarım sağılır! ..

Akşam sofrası, bir günün sefası
Bir demli çayda dolanır vefası…

Hayat inişli, nakışlı elbise
Gün doğarken ışığı vurur sise

Bedrettin Keleştimur
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Bir sessiz gemi

BİR SESSİZ GEMİ!
                        (Şair merhum Mehmet Bedri Yücesu’ya ithaf)
Bir sessiz gemi
Geçer,
Bu âlemden
Dalgalar habersiz
İçindeki deryadan

Gizli hazine
Taşır
Balık karnında!
Sır dolu karanlık
İçinde fanus…

Ağaç,
Yeşilinde gizler
Ateşi!
Ateşinde eritir,
Demiri!

Suyun içinde,
Alev!
Kaynar derinden,
Oluk oluk,
Kan

Kan ve öfke,
‘ben’i âdemde!
Öfke kırılır,
O alemde! ..
Kalemin feryadı,
Can!
           Bedrettin Keleşti
          29 Kasım 2006 Elazığ

Bedrettin Keleştimur
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Bir yol

Yedi Can,
     Can evinden uçmağa vardı! .
    Bakmadılar arkalarına,
   Aşk şerbetini içip aktılar! .
     “gözleri var, sözlerini anlatan
     Sözleri var, gözleri ağlatan..
     İzzetpaşa Cami avlusu,
     Şeb-i Aruz töreninde! ..
     Kıyamda, binlerce insan..
     İçi ağlarken, dışı saf bağlamış!
     Diller, tekbir getirirken,
     Kalbi, tasdik eder Huda’yı! .
                  “Senden geldik, yine sana dönüyoruz..”
     Ey Hakikat,
    İşte, önünde diz çöküyoruz!
     Ey debdebeli dünya,
    Hala, niye ağlamazsın kendi yasına!
     Ölüm,
     “Bize, uykular kadar yakın..
      Sana şahitlik edecek bütün hücreler,
      Onunlar olur, mutmain! .
      Kalabalıkta, yalnızım!
      İz sürerim kutlu yoluna! .
      Yarab! . Sen yardım eyle bu aciz kuluna! .
       Harput’a dönüle, dönüle çıkarken,
      Hayat merdiveni hafızamda!
      Zaman, mekan derken mavera yolculuğu! .
      Aminler ve yakarışlar,
      Bütün benliğimi saran arayışlar! .
      Gökteki yıldızlar gibidir,
      Alimlerin arzda yürüyüşü! .
      Hasret kaldığım ateş,
      Yaksın benliğimi! .
      Yeter ki, deryada damla olsun!
         Yedi can,
         Can evinden uçmağa vardı! .
         Sabır dokusun artık kendi has kumaşını! .
                                  Dövünmek vakti değil,
       Tefekkür iklimine bürünme anıdır! .
        Ölüm,
       Şüpheleri yakan kor ateş,
        Hikmet gözesinin ebede çağlayışıdır.
        Ağla, gözlerim ağla,
        Yaralar dağlansın! .
        Dağlansın ki, tutsak gönlüm azat olsun! .
         Şu garip, içli, iki kapılı,
       Han gibi duran dünya,
       Sen, korkusun yüreğimde! .
       Kaygı ve endişe ile dolarsın hayatıma! .
       Türküler, ağıttır..
       Masallar götürür Kaf Dağı’nın ötesine..
        Hani nerede?
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       ve efsunkar mazin..
      Sorusu bile yaman!
      Bir bak, hatıralara;
      Sonbahar Mevsimi gibi
      Bekçisiyiz,
      Feryatların, bütün çığlıkların..
      Gözler,
       Işık seli gibi akarken,
      Bir garip hülyalara dalar, gider!
       Yedi can,
      Can evinden uçmağa vardı!
      Üçler, yediler, kırklar soruldu,
       Göçtüler, birer yıldız gibi kaydılar..
       Aramızdan, içimizden, benliğimizden..

Bedrettin Keleştimur
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Bizim tarihimiz

Mamurat’ül Aziz
Toprağa düşen ilk tohum
Kalemin ve kelamın ilk kalesi..
Orada başladı, kutlu yürüyüş..
Satvet-i Milliye! .
Yunus diliyle,
“Hamdım, piştim..” dedik.
Başladı dağların eteklerinden
Zirvelere doğru tırmanış..
Vicdanımın sesi,
Orada yankılandı! ..
Kalemin namusu,
Orada soruldu! ..
Vatan müdafaası,
Orada anlatıldı! ..
‘Şark Gazetesi, Yeni Mefkure’  derken,
Geldik bir koca çınara! ..
“Turan..” dendi adına..
Isıttı yüreğini, bu isim! ..
O isimle büyüdü,
Arı,bal,petek misali..
Kendi kozasında,
İpek salgılayan böcek misali! .
Duvak duvak ördü ağını..
Vurdu çağa mührünü! ..
Ali Rıza Alp, Cemil Meriçler
Bu okul’da yetişti.
Göllübağ’dan İstanbul,
Bu ufukta göründü..
Ad aldı, Bu şehrin;
 Ovasından, Vadisinden, dağından, nehrinden..
Uluova! .
Tohumdu, başak oldu..
Gün geldi,  harman oldu..
Kaleme, sanata, irfana..
Yıllar geçti
Dalgalar büyüdü
Ufuklar yürüdü,  yeni kalemlerle…
Nurhak’ı, Fırat’ı, Yeniçağ’ı..
Ve, edeb içre
Günü selamladı yeni soluklarla;
Günışığı! ...
Bir kutlu yolculukta,
‘Asra yemin etti..’
Kalemler,
‘Halkın dili..’ olmaya namzet
Bu şehrin;
Sesi, soluğu, çileli yarenleri oldular!
Balak duruşlarına,
El kalktı rahmet dilekleriyle…
Alperen ruhu her dem yaşadı! .
Memişoğlu, Sunguroğlu,
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Niyazi Yıldırım, Şeref Tanlar…
Daha niceleri unutulmadı!
Onlar tarih,
Onlar şeref levhasındalar..
Onlar eserleriyle,
Gönüllerde taht kurdular!
Onlar bu şehrin bahtını,
Asla kara çıkarmadılar…

Bedrettin Keleştimur
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Bosna Bizim Elimiz

Kıyama kalkar
And içer;
Belki kıyamete kadar,
Hasret biçer.

Koparsa kıyameti,
Ne kıymeti kalır
İnsanlığın üzerine
Kesret düşer.

Akça saçlı kocamışlar
Yaman belirtir
Tevekkülü,
Kül  ile bezemiş
Kor halindeki ateşi
mihnet çeker.

Çaresizliğin şokunda
Kan tutar yüreklerini
..Biberon kadar sıcak
Bir çığlık
Dehçet saçar.

Kaldırımlar
Kan göletinde..
Pazarlar,
Ağarmış karanfil siluetinde
Günü kahpe bir pusu açar.

Hey Bosnalım;
Sırtındaki dağ mıdır?
Hain bir gölge mi?
Islık ve çığlık hortumunda
Hayaletler dolaşır
Kana ve gözyaşına bulaşan
Adımların nusret ister.

Uzağında değil,
İçinde yaşamaktayız,
Zamanın..
Zaman, insaf dilerken
İnsanlığın elini
İşret tutar..
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Bozkıra can verir

BOZKIRA CAN VERİR
Seyreyle
Aşk nehrini
Bozkıra,
Can verir

Hayreyle
Mar zehrini
Derde,
Derman verir

Sabreyle
Dünya kahrını
Deryası,
Mercan verir

Azmeyle
Belkıs şehrini
Mührü,
Süleyman verir

Keşfeyle
Gönül fahrini
Nakkaşı
Revan verir

Şükreyle
Emanet mihrini
Ecrini
Rahman verir.

Bedrettin Keleştimur
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Bölücülük illeti, zillete alkış

Şırnak  mı? Nasıl ayrılır, et ile tırnak
Şehit kanları ile bize diyar olmuş

Fırat’a, Dicle’ye takılmış elmas küpeler
Eyvah ki, kem gözlere nazar olmuş

Karanlık bir senaryo hazırlanmakta
Dağılmış roller yedi düvele Pazar olmuş

Bölücülük illeti bölgenin hareminde
Zillete alkış tutan yazar olmuş

Nuh tufanı, ibret-i aleme nasihat
Mührü ile Cudi  Dağı’nda sızar olmuş…

Nemrut’un ateşe attığı Hz. İbrahim
İlahi! . “ateşi” gül şehrinde bozar olmuş..

Aşk beldesi, Veysel Karanı  toprağında
Gel gör ki, “şakiler” tozar olmuş

Artuk  Bey’in gözdesi, Diyar-ı Bekir
Bunca yapılan zulme artık bezer olmuş

Ben Müslüman’ın acısı ile sızlarken
Zulüm acıları kâr hanesine çizer olmuş

Gazi Belek’in bağrına saplanan yaman bir ok
Yarab! . Kaç Haçlı seferidir azar olmuş…

Yıl seksen dört  Eruh, Şemdinli’de tuzak
Bitmek bilmeyen pusular, artık uzar olmuş

Kökü iffet hayat-ı ebediye yurdu
“yarası afet” olan dehşete kızar olmuş

Dengelerin herc-ü merc  olduğu dünyada
İnsanlığın dramı; göçer-gezer olmuş..

Bedrettin Keleştimur
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Bu diyarda mevlana sorula dursun

Taht şehri, baht şehri, gönül şehrine
Akan nehir  içinde Karakoçan! ..
Gökte yıldız, ışık seli mehrine,
O mehre sancaktır, kucak açan! ..
Bu yurtta,  Mevlana sorula dursun! ..

Yüreğini verir, Anadolu’ya
Ki, coğrafya şefkat, vatan soluya
Moğol, Haçlı gibi kopan  doluya
Neyden ses verir; kandan yoğrula dursun! .

Sultan Bahaeddin Veled atası
Okçularsa, canlara can katası
Yurt olur gönüllere han kıtası
Üç yıl mahreminde aşkla gıdası
Çilesi dertlere sarıla dursun! ..

Mevlana’dır, vatanın aşk tapusu
Şems ile açılır gönül kapısı
Anadolu insanının yapısı
Özünde pişmeye varıla dursun! .

Bu yürek, kin ile dayanmaz zora! ..
İfrat, tefrika, şirk  silinmez kara
Şiddet kirdir, pastır, kapanmaz yara! ..
Yaramız, acımız savrula dursun! ..

Mesneviden okur, neyden çalarız
Aşk ile mey ile Hây’dan dolarız! ..
Can çıkar  huydan, bedenden solarız! ..
Gül yağı çıramız  yakıla dursun,
Ecel şerbetimiz içile dursun…

Bedrettin Keleştimur
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Bu diyarın

Yazı,
Kışa döndü
Aşı,
Taş kesildi!
Bu diyarın…

Nazı,
Siteme döndü
Havası,
Kurşun kesildi!
Bu diyarın…

Hevesi,
Düşe döndü
Zora,
Nefesi kesildi!
Bu diyarın…

Yüzü,
Yasa döndü
Yeryüzü,
Tufan kesildi!
Bu diyarın…

1 Mart 1993

Bedrettin Keleştimur
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Çanakkale

Sen Anadolu’ya türbe
Arzın üzerinde seccade
Bir hurma çubuğu gibi
Kıvrılmış, başında duruyor, hilal…

Çanakkale,
Yedi iklim sende mahşer
Hesap vermekte bütün şer
Ne güzel imtihan yerisin
Mağrur dünya hala seninle melal..

Çanakkale,
İki yüz elli bin şehit
Vatan oluşuna, şu boğaz harbi şahit
Bir kırık fay arasında,
Şu siperler kim bilir kaç yaşında?
Bataryalar, torpillerle;
Gözleri çimlendiriyor zülal…

Sırp vahşeti kan kusuyor Bihaç’ta
İnsanlık  ‘çarmıha gerilmiş’ haç’ta
Yine o akıl almaz çılgınlık;
Akıllara ders olmaz mı Mohaç’ta..

Hazar, dalgalı ve pervasız bir deniz
Hani, nerede kaldı o öfkeniz?
Yıkılmadı mı yoksa ‘kızıl dünya’
Ki, kalın duvar gibidir perdeniz…

Bedrettin Keleştimur
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Çeçen destanı

Kalbinde ızdırabın mabedi var
Korku ve endişenin nedeni var
Bakmayın vizyona, içinde kırıkları
İki büklüm kesilmiş, bedeni var...

Yıldızlar gece boyu kan ter içinde kalmış
Üşümesin diyerek bayrak rengini almış
Yeşile boyanmış yer, nede güzel yıkanmış
Durularak vatan külliyesini almış

Grozni, bir türbedir eteğinde dağların
Beyaz giyinmiş cübbe gibidir otağların
Yırtılır üstündeki düğüm düğüm ağların
Öyle bir ihtişam ki, kül nefesini almış

Ne boğazlar geçilir, ne de diyar-ı Çeçen
Bir kanat kırışı var ki, tankları kırıp geçen
Bir ömre bedel bugün yücelikleri seçen
Dualar ve aminler sermayesini almış.

Bedrettin Keleştimur
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Çeşitleme

Medeni dünya susar, işlenen cinayete
Yarab! . Bu ne hissizlik, kanda durmak kalmadı

“Çevre” anlayışları teknoloji batağı
Bir iğrenç senaryoda, kara batak kalmadı

“Boynuz kulağı geçti” sözü yalandan eser
Siyaset meydanı, “Dilde kemik kalmadı”

Şu amansız yarışta, ‘dünya avuç içinde’
Kıtalar aştı, hem de; gözde ırak kalmadı..

Bak feleğin çarkına, ne zevk ne de estetik
Kaba miras devraldık; işte çırak kalmadı…

Nerede kervansaray, gün ile doğan hanlar?
Zaman aşar tekerlek; yolda durak kalmadı…

Bir tartışmadır gider, yetki tartışmasında
Yok, ‘sorumlu-sorumsuz’ başta otağ kalmadı…

Özgürlük yaftasında; meteriste ki avcı
Misalinde pervasız, kulda yasak kalmadı…

‘Hayali’ bir dünya da, çarşı-pazar  ‘hayali’
Vicdansıza sermaye, doğru ayak kalmadı..

Yaşadığımız dünya, kan-gözyaşı içinde
‘Yeni Dünya’ mizanseni;  sözde, batak kalmadı.

Kriz yada soygun mu? Bilinmezin içinde
Enflasyon can alıyor, sapta başak kalmadı…

İslam top yekun hayat, inançlar manzumesi
Ruhunda depreşmede, halde infak kalmadı…

“Yaş kesen baş kesermiş” yarının neşterinde
Ufuklar karartılmış; dalda budak kalmadı…

               (10.09.1992)

Bedrettin Keleştimur
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Çığlıkların Yurduyum

Ben fakir,
Ben hakir,
Ben kimsesiz,
Bütün çığlıkların yurduyum! ..

Ben sabi,
Ben sefil,
Ben derbeder,
Bütün divanelerin yurduyum! ..

Ben masum,
Ben mağdur,
Ben çilekeş,
Bütün viranelerin yurduyum! ..

Ben kırık,
Ben dökük,
Ben yıkık,
Bütün gönüllerin yurduyum! ..

Bir gönül yapmaya
Geldim! ..
‘Bin ah! ’
İşittim
Ben ‘binlerin ahı’yla,
Taht kuranların

                Masumların yurduyum

Bedrettin KELEŞTİMUR
01.12.2006

Bedrettin Keleştimur
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Deryaya düşen damla

Kırmızı gül goncası
Yar kokusuyla
Eser
Samyeli

Nağme içli
Gönül sarhoş
Mest eder
Bamteli

Yokluk perhizinde
Deryaya düşen
Damla,
Gam seli!

Aşkın içinde
Vuslat!
Hasret ateşinde,
Demlemeli! ..

Bedrettin KELEŞTİMUR
           28 Kasım 2006

Bedrettin Keleştimur
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Dili bozuk

Bugün flört edenin yarın nesebi bozuk
Ahlakı tarümar edenin meşrebi bozuk
'Herşey aslına rücu edecek' hakikat,
Altından anlamayan sarrafın dili bozuk

Bedrettin Keleştimur
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Dosta gidelim

Dost istersen, ‘toprak gibi mütevazı..’
Peygamber sıfatı, ‘Halil makamı..’
Sırra kadim, ‘gül kokulu avazı..’
Sıddıklar yolunda, dosta gidelim..

Dost yüzüne bakar, sefa buluruz
Hikmet-i Huda’dan deva buluruz
Aşk  mihneti  çeker, şifa buluruz
Gönül gözü ile dosta gidelim! ..

Dost kelamı, ab-ı hayat suyudur
Dünya nişanında, rahmet huyudur
Sevgi rahlesinin dolunayıdır
Huzuru kalp ile dosta gidelim! .

Dost yüreği, hasret kokulu ilaç! .
Derdime derman sayfaları bir aç
Sükutun dilinde kıyamdır miraç
Hicret  ateşiyle dosta gidelim..

Dünya, Haktan kula; ‘emanet yurdu..’
Dostla çıktı yola, ‘metanet kurdu..’
Ne cihangir okul, ‘inanmış ordu..’
Yolun açık ola, dosta gidelim! .

Bedrettin Keleştimur
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Dörtlükler

İçersen iç şarabı gam ehlinden
Yayılsın rayihası say yelinden
Nazar eyle sen gönül dünyasına
Ses versin maveradan, bam telinden
***
Bir yürek satıldı, sevgiler uğruna
Diken üstüne gül koklandı uğruna
Hiçlik penceresinde geceler sağanak
Katmer, katmer acı çekildi uğruna

***
Yükselmek, ne dalsız ne budaksız olur
Yükselmek, ne kolsuz ne kanatsız olur
Ümitler fışkırır dalgalar kadar sert
Yükselmek, ne alsız ne yüreksiz olur
***

Renklerin güzeli huzura gülümser
Toprağın kokusu gönle gülümser
Rengarenk açılır; kırmızı, mor ve ak
İstiklal marşında yarına gülümser…
***
Susuzluğum içimdeki yangında
Hasretliğim acıların denginde
Köpürmekte, kızgın lavlar misali
Ülkülerim fırtınalar çağında…

Bedrettin Keleştimur
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Duman bürümüş başını

Almışlar elinden mavi bayrağın
Duman bürümüş başını Hazar’ın
Dört mevsimin renk cümbüşünde mahzun
Yosun bağlamış taşını Hazar’ın…

Büyük dağ’ın büyük derdi olurmuş
Lokman Hekim derde deva bulurmuş
Vicdan sızlar, sızısı göl olurmuş
Sevda siler gözyaşını Hazar’ın…
   BAM TELİNDEN
İçersen iç şarabı gam ehlinden
Yayılsın rayihası say yelinden
Nazar eyle sen gönül dünyasına
Ses versin maveradan, bam telinden
AKLI YAR OLMAYAN!
“Aklı kendisine yar olmayanlar,
Başkalarına nasıl yar olsun ki! ?
Kendi gönlünce huzur bulmayanlar,
Başkalarına nasıl huzur versin ki! ? ”

SANA ŞİİR BİLE YAZAMADIM…
Mağrur mu, mağdur mu bilinmez halin
Sakladın yüzünü hep göremedim
Anlatılması güç serencamın var
Garip/İçli dünyanı yoramadım
Sana bir şiir bile yazamadım

Ey sevgili sana yar olamadım
Kalmak zor, gitmek mi yol bulamadım
Ağlar perişan halime bu gözler
İçimdeki düğümü çözemedim
Sana bir şiir bile yazamadım

Bedrettin Keleştimur
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Ebedi aşk

Edep ve haya ile Osman’ı an
Sıddıklar köşkünde Ebubekir can
İlim ve Hikmetsiz geçen ömre yan
Dilleri cihanı sarmış görürsün...

Sevr mağarasında yar ile yaren
Aşk ilmeğinde örümcek ağ ören
Her tecellide sebepleri düren
Elleri semaya varmış görürsün...

Hicret, şıra yıldızının akması
Asra fetih kolyesini takması
Aşk odunda gönülleri yakması
Dalları rükua varmış görürsün...

İki nişanın var; yekim ve emin
Kainatın nakısındaki zemin
Kutlu ve çileli geçit hemzemin
Yolları önüne varmış görürsün...

Mekke, mecalimin mihrabındasın
Rahmet damlalarının kabındasın
Bedir şehitlerinin katındasın
Gözleri sensiz kararmış görürsün...

Medine, hal ile arzın minberi
Kuşatır alemi Resul haberi
Her hac mevsimi andırır mahşeri
İzleri yerden koparmış görürsün

Bin dört yüz  yıl, kıl gibi çeker akıl
İnkar, cinnet koğuşundaki çakıl
Mahzun ol kavrul, yada her dem yakıl
Yılları Hakka yakarmış görürsün.
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Ekmeğin hikayesi

Güz mevsimi, bir çiftçinin elinde
Rast gele bir toprağa atıldım..
Sarmaladı toprak bir ana gibi
Çiğ düştü üstüme filizlendim

Toprağa tohumun düştüğü anda
Nimetin külfete teri dökülür
Seyreyle alemi gönül gözüyle,
Dört mevsimde, ömrün sırrı çözülür

Her tanesi tohumun bir başak verir
Kar, sıcak bir  örtü oldu üstüme..
Ayazdan korudu, bahara erdi! .
Ilık rüzgarlar esti göğsüme..

Bahar yağmuruyla coştukça coştum
Topraktan hayata koştukça koştum
Rüzgar nem taşıdı, güneşse hayat;
 Başaklar içinde kuşlarla konuştum

Mevsimler, bir ömür gibi geçmişti
Adem’e mihnet yolunu açmıştı
Dünya harman yeri, savrulan buğday
Taneler, can pazarına düşmüştü! ..

O can pazarı, rızkın eleğinde
Değirmen taşı dönerde, ha döner
Daralandım, ufalandım, elendim..
Şükür, nimete dönerde ha döner! ..

Buğday tanesinde kurulu dünya
Sular  akar vadilerden deryaya
Onda hamurumuz büyülü künye! .
Derviş; ayak yalın yürü der, yaya! ..
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Feryadımı dinleyin

Evim, ahengim, mihengim, direncim
Sarmalar,  gül kokulu kundağına...

Götürün bu mazlumu sevdasına
Tekbir aşkına, inleyin kulağına! .

Taş üstüne taşı zahmeti taşır
Aşırın yüreğini Kaf Dağı’na! .

Duvarlar, bütün mahremine şahit
Mahzun, mahcup serilir otağına! .

Ninem göç eylemiş, gül mevsiminde
Gülün dikeni düşer ocağına! .

Güzel düşlerimi alıp götürdün
Yalnızlık hançer gibi sokulur bucağına

Ölüm,  ense kökünde bir soğuk duş
Göz feri takılır kader ağına!

Zaman kırbaç olur,  ömür üstünde
Döner tekerlek,  haşr denen çağına
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Fırat'ın türküsü

Harput Kal’asında, kartal bakışlı
Murat Ovasında, buğday nakışlı
Bu dağ, nehir, uçan kuş bizi söyler;
Fırat Havzasında civan akışlı..

Duruşun bir gonca lale gibidir
Süzülüşün özge bale gibidir
Maziden atiye hikmet gözesi;
Gönlümün huzmesi hale gibidir..

Elazığ şehrinde tüten her ocak
Feyziyle ısındı, kandı her bucak
Pamuk yumağı gibi şelaleden;
Açılır sevdaya yeryüzü kucak..

                                Kömürhan Köprüsü bir ince elek
Fırat’ın Türküsü bir güzel dilek
Büyüsün bu diyar, özde büyüsün
Geçmişe bakıp ta versin bin Belek..

Yeni nesil ümit dolu, hınç dolu
Sana rehber olsun ecdadın yolu
Oğuz’un Kayı, Kınık nice kolu
Domaniçler sürgün versin yeniden

Kıyama kalkar su, huşu içinde
Dökülür deryaya, koşu içinde
Damla damla akan gözyaşı değil;
Yedi başak veren düşü içinde.

Bu kutsal davada harmanımız var
Derde deva olan dermanımız var
İlim ve irfandır bizim yolumuz
Suya gem vuracak fermanımız var.
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Fırat'ta Zaman

Boğum boğum kıvrılan dağlar omuz omuza
Ağrı’dan Toroslara taştan set oluşturmuş
Diz çökmüş eteğinde su gibi akan zaman
Malazgirt Ovasında tarihi buluşturmuş

Fırat Nil’in kardeşi, Tunaysa yay kirişi
Ok menzilinde takvim yapraklar tutuşturmuş
Afşin’i, Danişmend’i, Mengücek’i, Artuk’u
Edebi Devlet için dört yana at koşturmuş

Erzurum’dan Haleb’e, Artukoğlu diyarı
Kartal Yuvası bize Belek’i çağrıştırmış
Coğrafyadan vatana bir kutlu ve uzun yol
Sade ok ve yay değil, güzel dil konuşturmuş

Ferhat’ın hasretinde dağlar, ötesinde sır
Perde perde kalkarak ışığa kavuşturmuş
Erzurum’un barıyla, Elazığ’ın mayası
Kerkük’ün hoyratıyla halini soruşturmuş

Asırların nağmesi Hayrilerin dilinde
Emrahlar, Zihnilerle ezgiler konuşturmuş
Fırat sen hazinesin, mazin kadar zindesin
“Yedi Küpeli Gelin” çehreler değiştirmiş
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Fırtına öncesi

Dünya dönüyor, ama nasıl?
Bir yüzü hep karanlıkta...

Gündoğumuna ağır, ağır..
Akıl, zemberekten boşalmakta

Orta-Doğu, şu dünyaya beşik
Korku ve dehşetle sallanmakta

Vicdanları bir kabus halinde,
Amansız bekleyiş yakmakta...

Ey Teknoloji! . Zifte mahkumsun
Bak, gör; insanlık ateşe  akmakta...

Sevginin önünde kurulu pusu
Bir tagut ki, bedeni sarmakta

Belki, yine de ‘şark meselesi’
Bütün dengeleri kırmakt

Kriz mi? Aslında, ‘petrol fırtınası! .’
Bölgenin haremine yüklenmekte

Ey akıl! . Nerdesin şimdi sen?
“Akrebin kıskacına düşmekte”

Bir beyinsizin ceremesini;
Bir milyar Müslüman çekmekte! ..1

Kim bilir yarın nasıl doğacak?
Okun fırlamasını, zaman germekte! ..

Bir oyun, bir eğlence dünya mekanı
Küfrün istibdadı,  ağır gelmekte! .

Yarab! . Sen uyandır, Ümmet-i Muhammed’i
Çünkü senin yolunda imtihan vermekte..
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Gece ve Gündüz

GECE VE GÜNDÜZ
Siyah ve beyaz
Bir saç
Örgüsü
Birbirine sarılmış..

Siyah ve beyaz
İki ayrı
Ten,
Yeryüzüne karılmış

Beyaz gelinlik
Duvak,
Siyah yasta,
Gündüze darılmış! ..

Gece niyazda
Yıldızlar,
 Nar taneleri
Tesbih tesbih serilmiş! ..

Gece yorgunluğa
Örtü! ..
Sükûta,
Yorgan yorgan erilmiş! ..

Gece,
Yarasalar sağırlığında
Sessizlik
Çığlığa kırılmış! ..

Gece,
Hasret kokar
Hicran yayı,
Yıldız yıldız gerilmiş! ..

Geceler ağlar,
Hüzün yağmurunda
Kırağı kokusu
Mehtaba vurulmuş! ..

Geceler,
Ervahın kabir hali
Gündüze,
Giz giz dürülmüş! ..

Gece hayalinde
Gündüzün…
Gündüz;
Gecenin rahminde yaşarmış!

Tan vakti,
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Bir sırat gibi
İçimizde,
Bezm-i Eleste durulmuş! ..”

25 Kasım 2006
Bedrettin KELEŞTİMUR
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Gel diyorsun

Mevsim bahar olunca gel diyorsun
Sensiz hayat kuru bir dal diyorsun
Gönül fermanını yağmurlara yaz
Hasretle kapısını çal diyorsun

Göçmen kuşlar dağ, tepe aşar gelir
Irmaklar, vadilerden taşar gelir
Hayalim, umutlarım koşar gelir
Ayrılık şarkısını çal diyorsun

Bekledim, güneşin doğduğu yerde
Sevdanın, hicabın olduğu yerde
Dermanın, yüreğin yandığı yerde
Feleğin kapısını çal diyorsun.
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Gıybet olur

Gıybet olur,
Her kem söz, gıybet olur
Yalanın adı, iftira;
Sızlatır gıybet olur.
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Gül kokulu çocuk

Gül  kokulu çocuk sevdan büyüledi beni
Bakışların kanat çırpar hayata
Hayat ki, bir korkulu henzemin
Muradın kirlenmeden, çileyle büyüsün

Çocuk hayat seninle nasıl geçecek
Ot rüzgara esir, estiği yönde eğilir
Sende şuur, fırtına, seninle esecek;
Çocuk yangına vesile, kıvılcım sevilir
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Gülistan olur

Oruçlu gün be gün kirden arınır
Gönül sofrasında fakir barınır
İftar, sabrı yudum yudum  içirir
Zaman masumane güne sarınır! ..

KALKAN OLUR! ..
Oruç, kötülüklere kalkan olur
Bu yollara gayretle kalkan olur
Bir seferberlik insanlık adına
Zayıflara kol kanat,  kalkan olur

EDEP DERSİNDE..
En büyük cihat insanın, nefsinde
Oruçla,  bir büyük edep dersinde
Kalp titrerken, dil ikrar rüknünde
Bir büyük nimet/servet  vergisinde! ..

GARİPLER SAFINDA..
Yarab! . Rahmetinle yargıla deriz
Yaramıza merhem ol sargıla deriz
“Senden geldik, sana dönücüleriz”
Garipler safında sorgula deriz..

PERDE ÖTESİ..
Güzünde, baharında tuttuk orucu
Bir manevi cihaz indi korucu
Perde ötesi açıldı sükunet
Bu yol,  ne müşkül  pesent ne yorucu! ..
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Gün üstüne

                              (Hazar’da renklerin halay çekişi)
                              Ufuk emzirirken, ışıklarını güneşin

Dağlar sanki kan kusuyor!
Göl kızıla boyanıyor.
Yanıyor alevler içinde yüreğim! ..

               İşte,
                O anda!
                 Yaşamak istedim,

Hazar’da,  güneşin battığı anı!
Kızıl kıyamet koparır,

                                Hicran ağıtları yakardım! ..
Gün üstüne,

Renkler, halay tutar! ..
Göl, vadi, dağ, ufuk ve sema...
Ve yağmur tanelerken,
Gökkuşağını
Bir ince kemer takar,
Yar üstüne,
Gül üstüne,
Gün üstüne! ..

Göl, sema ve mavi,
Sonsuzluk alevini yakar,
İç huzuruna! ..
Dağlar,
Omuzlar metaneti,
Çıkarır, hicap merdiveninden! .
Gün üstüne! ..

         Gül, duvak ve beyaz,
Gönle doğan ışık,
Avuçlarımıza aldığımız,
Rahmet damlaları,
Süzülür semadan,
Toprak üstüne,
Gün üstüne! .

Ağaç, çiçek ve yeşil! ..
Çimlendirir huzuru,
Sökün eder,

                                Hayata gönlüm
Bir kilim deseninde,
Dokur sükutu
Çiçek olur açılır,
Can üstüne,
Gün üstüne! .

Zaman beş dilim,
Gölgelere asarım,
Hayalimi! ..
Umutlarım,
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Kah büyür, kah küçülür...
Ne  ölçüye,
Ne nizama gelmez,
Elle, avuçla tutulmaz,
Durulur,
Gönlümün hırçın dalgaları
Göl üstüne,
Gün üstüne! ..

(23.08. 2002//elazığ)

Bedrettin Keleştimur

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Gün üstüne yürürüm

-1- Akşam, gündüzün hicap örtüsü
 Edebin vuslat vaktidir!

                 Işıkların raksında, Akşamı ağırlarım..
    Elâzığ’ın izbe kaldırımlarında,
        Bir ömrü soluklarım! ..
      Her gün, gün aşımı yol arkadaşım
     Kader arkadaşım kaldırımlar,
     Sırrımın kadim ortağı! .

-11 Örgüsü elimizde çözülen zamanı,
                Akıl ilmikleriyle düğümlerim! !
                Bir asrın öncesinde; şu yollar da,
                Ilgıt esen rüzgar serinliğinde,
      Toprak, sıcağın terini dökermiş! .
     Gün yorgunluğunu emek yıkarmış! .
     Buğday,  başaklarıyla boyun bükermiş! ..
      Çoban, Sürsürü de  koyun güdermiş! ..
      Toprak o hazzın  mahcup edasında! !
     Dinlenir, Hafız’ın hoş sedasında! .
      Ellerim asrın mağrur yakasında,
      Bilenir, buz tutan ayazında! ..
      Ah, beynimden yıldırımlar düşer
       Gölgemin  peşinden  kaldırımlar koşar! .
            Tarihime, talihime yol açar
       Yol uzanır, ben giderim peşinden
       Öksüzü, yetim kimsesiz kovalar! !
                Çaresizlik üstüne yağar dualar
      Tüy hafifliğinde rahmet sağnağı! .
       Karanlığa, hilal nakışlarıyla,
       Deryalardan, yüzerek süzer ışık! ..
       Aşk fitili yıldızlar, sükuta alışık!
-111  Bu hengamede,aklın ritmindeyim!
               Saklım yok,  düşüncenin hatmindeyim! .
               Düşünce, düşlere incecik yorgan
               Boynuma geçirilmiş garip urgan! !
              Taşır bizi ideler ülkesine..
               Bu gizem; kâh Turandır, kâh Sinandır! .
             Çölü geçen nice kutlu imandır..
              Güçlüğe, zorluğa gözler yamandır! .
             Tarihin yazılacağı zamandır!
             Batıdan doğuya, Anadolu kapıdır
            Bu ne sağlam, ne muazzam yapıdır
            Kilit sende, anahtar sende;
            Ya ilim, ya marifet hangi kanda?
            Ararsan bulursun; O kan da sende! ..
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Günümüzden görüntüler

Adım adım yollarımı kesmekte şehir
Uçuk uçuk üzerime esmekte zehir
Bir vebal ki, ağırlığında insan;
Artık katran gibi akmakta kâhır

İki kavram; Özenmek ve kıskanmak
Birinde güzeli hayırla anmak
Dağlar gibi sabit, içinde ahenk
Diğerinde nefsini sultan sanmak…

Zulüm bir hançer gibi sızım sızım
İçimdeki, çığlık mı, alın yazım
Kan ve irinle yazılan tarihe;
Dayanmaz aklım, idrakim ve  sözüm

Basın, toplumun aynasıdır deriz
Aynalara feryadı figan ederiz
Su üstüne düşen  gölgeler yaman;
Tuvali, aslına tercih ederiz..

Kendisini dev aynasında gören
Görmez mi çevresinde dağ gibi ören
 Toprağa düşüp, çürüyen beden;
 Anlat, Ey akıl; Seni nedir düren? ..

Karagöz de, Türk’ün mizahı saklı
Ortaoyunu, günümüzde yasaklı
Kendi yürüyüşünü terk etmiş de;
 Batıyı taklit ve kopyada aklı…

                  (08.12.1994)
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Hac manzarası

Yüzler döner
Mevla’ya
Baş açık,
Yalın ayak!

Dünya döner
Mahşere
Bir sel
Akar  Kabe’ye...

Kalp döner
Aleme
Nur üstüne,
Nur yağar! ..

Seda döner
Tevhide! ..
“Allahümme Lebbeyk...”
Der...

Adem döner
Araf’a
Araf’ta,
Cennet kokusu

Ezel döner
Duaya
Dua,
Resul muştusu!

Dua döner
Huşuya! ..
Muhammed (as)
Sancağında...

Eller döner
Semaya
Sahabe
Duruşunda! ..

Saflar döner
İhramda
Kıyamda
Bütün yüzler

Renkler döner
Nur yüze
Nuru düşer
Işığa! ...

Fani,  döner
Ebede! ..
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Bir canda,
Tüter alem! ..
    10.12.2006
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Hafif meşreb

Doğru, bir çizgi üzerinde yürür
Söz besler sedayı, makamla büyür
Gözde nazar, vicdanda safileşir
Hafif meşreb, kendi içinde çürür.

YILIŞIK DEDİLER
Önce kemerini sık,
İşte size, ‘biraz ışık’ dediler
“Ne ol, ne de öl”
“Ne sürün, ne de ayağa kalk” alışık düzen bu
Sükut edene, yılışık!
Düzenbazlara, ‘barışık’ dediler

ÜMRANA TAŞINAN ŞEHİR
Ufuk ötesinden ses ver, nefes ol
Sarıl bir yumak çileye, heves ol!
İrfandan Ümrana taşınan şehre,
Sahiplen, ilme-hikmete kafes ol!

ARİFLERİN AKLI
Bir tohumda, bir koca alem saklı
Alemde sırrı çözen kalem haklı
Bir damla su da, göz görür deryayı
Yüzer deryada, ariflerin aklı...

      (12.06.2002 Elazığ)
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Haksızlık

Haksızlık, milletin başındaki ur
İnsanı çileden çıkarır gurur
Hadis; 'Kimin hakkı varsa, gelsin alsın' der
Hak yiyen azap içinde boğulur.
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Hanı bekler

Kızaran ufuklar, semalara taç
Şafaktan ötelere, TAN’ ı bekler
Gönül alemi hoş sedalara aç
Türklüğe şevk olacak anı bekler.

Kale, kale burçlara nişan söğüt
Fetih sırları asrımıza öğüt
Yarab! İmanla bu nesli büyüt
Bize isim olacak şanı bekler.

Yollar, uzanıp giden yollar sağır! .
Alçalıp küçülen gölgeler, bağır! .
Zirveler, hani o zirveler, Çağır! .
Tuna, Nil öksüz! Fırat canı bekler.

İpek ki, kendi sahibine ölüm
Yumak! Hayata kement düğüm, düğüm
Kalem, kainata ilahi çözüm
Sırlara aşikar, o anı bekler.

Çatlayan toprak, bahara işaret
Maya olmuş ona, gönül şahadet
Hasrettir, o dolu rüzgar ibadet
Ona baş koyan toprak, kanı bekler.

Obalı, otağlı hani kervanlar
Yesevi duasını yurt sayanlar
Göçtüler şarktan garba nice canlar
Gebedir, Türk’e zaman Hanı bekler.
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Harput'u tefekkür

Harput’un güneyi surdur, kaledir
Bakarsan yüzüne kıyamdadır
O ne hoyratta ne de işvededir
Vatanın burcunda açan laledir.
.
Ne virane, ne de içten harabedir
Özü aşk ile dönen pervanedir
Onu göremeyen göz divanedir
Aminlerle,  duaların dilidir! ! .

Kurşunlu cami, asırlık çınar..
Her fecir, vuslat ateşi yanar..
Erenler meclisi her dem de konar
Her mekan; manevi  harcın  elidir

Hakkı Tefekkürdür, beş vakit farzın
Nabzını dinlersin kürre-i arzın
Velilerin ruhaniyetiyle, arzın
Yakarışı, Ayne’l  yâkın halidir! !

Harput’un tapusunda; Vatan yazar...
Kem söz, kem yüz bu derya şehri üzer...
Bak, hele tarih ötesine nazar
Fermanında ebed-müddet âlidir! ..
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Harput'u yaşamak

Toprak ana, bize yardır, yorgandır
Kanımızın depreştiği organdır
Dikeni gül; taşı yastık biliriz,
Onsuz hayat ölümlere sürgündür

Harput dağ üstünde kurulmuş şehir
Sevdasını taşır, bir büyük nehir
Bir yüzü Urfa’dır, bir yüzü Kerkük
Hoyratlar, Hayriler bizlere mehir

Çırası mum,  boyu selviye benzer
Sokağı  kum, soyu aslıya benzer
Kokusu gül, bağı İrem Harput’un
Bülbül figan eder; yaslıya benzer! ..

Gül yüzüne kar mı düşmüş Harput’un
Sözüne efkar mı düşmüş Harput’un
Beyaz duvaklar  içinde süzülür,
Özüne inkar mı düşmüş Harput’un

Aç sayfaları bir bak hatırana
Zamanı ifşa etmiş satırına
Her satırında bir âlem, hoş seda! ..
Ah, lanet okunmaz mı batırana...

Gün görmüş yüzünü aradım durdum
Bahtın zirvesinden hayaller kurdum
Bir nefes Harput, bir içim su gibi;
Bir yanık ezgiye, Hoyrata  yordum! ..
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Hazar'da ihtilal

Gecenin zifiri karanlığı
Yağmur, fırtına
Azgın sular!
Ney nehri kıyısında,
Kürşat ve kırk yareni
İHTİLAL..
Bu kavgaya ihtimal veremeyen
Bütün Çin’in dili lal!
Hala o sarhoşluk
O korku, o dehşet
Dolu gece..

Hazar bugün dalgalı
Gönül erenlerinin
Bıçak gibi “kından çıkan! ”
“Yaraya merhem..”
Şefkate dirhem dirhem
Efsunkar geceye
Şıra yıldızı gibi düşen
Düştüğü yerde, “ihtilal tohumu saçan”
Mana yüklü binbir masala

Gökbayrakdan, al bayrağa...
Çin Seddin’den, Adriyatik’e..
Satuk Buğra Han’dan, Alptekin’e
Doğu Türkistan’dan Hazar’a
Aynı iklim, aynı maya
Çalınadursun zamana
Bütün öfkeler

Kaşgar’da ezan vakti
İçinde okunur Türk’ün,
“Hürriyet akdi..”
Turfan’ın derdini
Katran kusan geceler solur
Yusuf’un, “kutlu sözlerini”
Şairin hasret dolu
Mısraları dokur.

Dokunur “hürriyet kumaşı”
Gök mavisi gibi sonsuzluğa..
İçinde hilali var, yıldızı var,
Bu davanın,
Dağlar kadar ağır
Kahrı var...
O kahır,
Yürekte sabır, hasrette tufan gibidir! .
Hazar, bir sır gibi
İçinde şehir...
Bin asır özleminde,
Türkistan ebedi mehir...

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Bırak,
Sir-i Derya aksın
Isık Göl’e küpeler taksın,
Ötüken, bugünlere hışımla baksın.

Çöl fırtınasında zaman
Göl saatleri kadar hırçın
Kumsalın üzerinde,
Dalga dalga büyüyen Türk’ün hayali
Hazar’da soluklanır şimdi...

Duygu yüklü bir yelkendeyiz
Dalgalar taşır bizi ufuklara
Ufuklar dün kadar yakın,
Ondaki ışığı söndürme sakın,
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Hazar'da sevda yürür

Bir işe başlarken orada yüreğiniz, sevdanız olmalı…
O sevda bir gaye, bir ufuk olarak büyümeli…
Yürümeli koca bir tarih! .
Kendi gönül iklimiyle buluşmalı! .
Hazar’da, kimler buluştu?
Söyler misiniz? .
Koca bir tarih, koca bir iklim ses verdi maveradan!
Sesi, söz besledi.
Sözü, yüreğiniz besteledi! .
Yaktı, hasret odunu gürül gürül…
Yankılandı, Hazar’da şiirin büyüsü! .
Dalgalar yürüdü,
Gem vurulmaz ki zamana!
Asra yemin edildi,
Büyüdü, bir sessiz çığlık!
Kıvılcımı yakıldı, Hazar’da…
Hazar’da sevda yürüdü! ..
O sevda,
-Yaraya merhem!
-Dertlere deva!
-Karanlığa akacak ışık seli!
Yarınlar daha emin,
Yeminler daha ziyade!
Hazar’da,
-Bir irfan ordusu toplandı!
Alperen ruhunca çağladı, asırlara…
Fermanım var,
Gönül iklimine tekrar merhaba diyerek!
21. Asra selam getirdik,
-Türk’ün mührünü vuracağı asır! .
Bir sessiz gemi kalkar limandan,
-Yolcusu gönüller aleminden!
Hazar,
-İçimde yanan bir alev!
Hasret besler, aşk besler, sevda besler…
-Bir yüce tutkudur,
Destanlarla yaşamak,
-Bir mukaddes davada,
Destanlar yazmak! ..
-Hayal etmek bile güzel seni…
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Hazar üstüne

Şair sözü, milletin(ulusun)  duygu teli
O tel, yürekle bir,  titretir eli
 O dille, cihana destanlar yazdık
Dinle Hazar’dan, budur fetih dili

Hazar, bir mavi seccade
Davudi sesle yankılanır
O seste, bir âlem azade,
Turan menzilinde dolanır! ..

Hazar, bir büyülü deniz
Yıldız yıldız tarih yağar
Uzakta değil, bahtımız;
Destanlarla tekrar doğar! ..

Hazarda, vefa sancağı,
Hoş gelişler olsun deriz! ..
Altay da tüter ocağı,
Mağcanlar, can olsun deriz! ..

Hazar, bir rüya âlemi
“Şiirle kurmuş devleti”
Duygu yüklüdür kalemi,
Alp erencedir savleti! ..

Hazar, sadakat yemini,
Emaneti üzerinde! ..
Gök bayrak süslü zemini,
Türkistanî  nazarında! ..

Hazar, bağrında gül açan,
Gönlümüzün baharıdır! !
Rahmet üstüne nur yağan,
Duyguların seheridir! ..

Hazar, tarifi şiirde;
Mısra mısra arifleşir
O kıvılcımı şuurda;
İçten içe zarifleşir! ..

“Dil’de, Fikir’de, İş’te birlik”
Gaspıralı’da yanar ateş,
Yüce ufuklar çekmez darlık,
Hazar, yükün mihnetle eş! ..

Hazar, sözünde sefer var
Her zaferin bir öyküsü! ..
Sazın telinden haber ver
Yaşar, dillerde türküsü! ..

Hazar, tasviri çizilir
Hayali cihan yurdun
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Söz içre edep yazılır
Canlar, ebedi taht kurdun! .

Ata Yurttan, Ana Yurda,
Coğrafyaya isim verdin! ..
Türkçe’m, nöbet bekler şurda,
Şairin gönlüne erdin! ..

Üç kıtanın rahmindesin,
Bütün yüzler sana dönük!
Oğuz Ata neslindesin,
Hazar, Türklük  sana konuk! ..
               ….. tarih sana konuk! ..
          

(12 Eylül 2006 ELAZIĞ)

Bedrettin Keleştimur

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Her insan bir alemdir

Elif, ayakta..
Dal, rükuda..
Mim, secdede..

adem..

Elif, Allah..
Lam, Cebrail..
Mim, Muhammet..

   alem..

Yaradılış
 Rahlesi..
Tevhit lisanında;

kalem..

Ayakta,
Oturuşta,
Yan üstü yatışta;
         Es-Selam..
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Her insanda bir alem saklı

İnsan bu, binlerce kaygı endişe
Beyninde zonklar didişe didişe
Kan dağılır sihirli pencereden
Döşenmiş her doku lif lif hücreden
Harika fabrika dehşet verici
Öyle bir dolaşım ki ürpertici!
Karmaşık bir sistem içinde ahenk
Sinirden kerpeten akışa mihenk
Kendisini  savunma siperlerde
Muhafız alayı mikroba perde! .
Ve, sinir uçlarında kanalitler
Pis kanı pompalayan parazitler
Koskoca bir şehir, merkezi beyin
Enerji dağıtan bunca güç neyin?

Bir çiğnem et ki, şuurda Allah der
Her zerrede imanı tasdik eder
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İftara at, izi kalır

Atalarımız, 'iftira at, izi kalır'
Karanın karası, doğrunun izi kalır
Malum sanatı kendine yar edenin
Ebedi lekesi, silinmez izi kalır.
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İkbalini satar

“Bir deli, bir kuyuya taş atar
Fesat, bir söze binbir yalan katar
Kaynatırlar kazanı, yalan söze;
Utanmaz! . Şehrin ikbalini satar.

Beni bırakıp gittin yad ellerde
Adın kaldı şarkılarda, dillerde
Garibim bilsen, yalnızım artık ben
İçime ateş atan söz dillerde
Merhameti bıraktın yad illerde.

Göç etti bu şehrin harsı, yıllar boyu
Güç gitti derman kalmadı, renkler koyu

Bir ah çekti, bin vah işitti derinden
Taşlar oynadı birer birer yerinden

Viran olan beldeye baykuşlar konmuş
Yüreğimin ışığı şamdanlar sönmüş.

  (10.06.2006  Elazığ)
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İktidar olmak mesele

Hükümet olunur, iktidar olmak mesele
Çobandan sorulur, sürünün hali mesele
'Her cemaat emirinden sual edilecek'
Mahkeme-i kübra olunur, hesap vermek mesele
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Kahramanları öldürmeyin

Kahramanlarınızı seviniz.
Birer gül gibi koruyun onları!
Milletler, kahramanlarıyla yaşar...
Onları sakın ha, öldürmeyiniz!
Yüreklerinizde her biri devleşsin!
16. asrın ruhuna dönüp bakın;
Fanusun yüzleri gibi saçılmış ışıkları
Nağmeleri büyümüş nağralarla! .

               Taşa şekil verirken Sinan,
Selimiye tahtı oluyordu, bütün gönüllerin.
Baki’nin ruhuyla, devlet kuşu konarken mısralara!
Ziğvatoruk şahadet ediyordu,
O esrarlı nağmelere top sesleriyle! .
Belki de, o esrarın bestesinde;
Itriler, Dede Efendiler tebessüm edecek
Ebu Suutlar, bir asrı nakış nakış dokuyacaktı.
Bunlar hikaye değil,
Ufkumuzu besleyen Anka Kuşları
Alimlerin sırtında,
Bir devrin taşındığı yokuşlar! .
Devlerle büyüdü masallar,
Hayallerimizi süsledi hikayeler,
Bir tarih gibi ruhumuzu okşadı,
Destanlar...
Hala muhtacım;
O masallara,
O hikayelere,
Muazzam ve mualla kökleri olan,
Asırlarımın, Asımlarımın nesillerinin,
Yüreklerine su serpen destanlarına! ..
Destan yazmak istiyorum;
Kahramanlar büyülesin bütün satırları! .
Ülkemin bütün sathında büyüsün...
Gül nesli, laleler olsun,
Gönlümüzün sultanı! .
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Kainat üşümekte

Bir tılsımlı denizde, dalgalar pupa yelken
Vücudum zerre zerre beynimden solumakta

Huzuru çimlendiren erenler bahçesi
Bütün güzellikleri zamana içirmekte…

Zamanki kanatlanmış bin bir kuş misalinde
Şairlerin dünyası masallar devşirmekte…

Erenler dergahında, Somuncu Baba derler
Elinin yoğurduğu, nefesi pişirmekte! ..

Işığın raks edişi  yağmurlara dolanmış
Süzülürken damlalar renkleri emzirmekte

Gözlerim bunalırken çıkılmaz zirvelere
Buz tutmuş yüreğinden yol verip geçirmekte

Gecemi dinlendiren semanın altın tası
Kandil kandil yüzerek sevgiler uçurmakta

Uçun uçun dalgalar; köpükten alevlerle
Yüklenin buzdağına, kainat üşümekte…

(10.12.1992)
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Kanlı pazar

Varoluşu inkar eden cehde
Varoşlardan püsküren
Cinnet mustatiline…
Gök ünledi, yer inledi
Ervah-ı alem kinlendi..

Ben fakir,
Gariplerin libasına bürünmüş
Kimsesiz..
Ah! Sessizliği bozan çığlık
Geceler yürümüş;
Gün üstüne, “Kadısız meydanlara..”
Cellâdı, “yarasalar mı”?
Hayır,
Kendi vatanının yabancısı
İçler acısı!
Ne zakir,
Ne şakird..
Dikenin, gül ile cömertlik etmesi
Nerede, o mertlik
O sabır ve gayret
Sadece kelimede,
“Cüceliğe talim eden,
Sahte kahramanlar…”

Taassup,
Sis perdesindeki put! ..
Ruhu karartan, vicdanı kirleten
Işıksız, külfetsiz,
Rehbersiz yol! ..

Kadısız meydanda cadı kazanı
Şuur kilitlenmiş
Gözleri cezb eden vitrinler
Paralanmış
Gönül yaralanmış, akıl karalanmış
Kavramlar…
Nisbi, izafi, geçici zevk uğruna
Çiğnenmiş, çiğnetilmiş

İstanbul,
Surlara sığınmış..
Öfkesiyle dalgalar kabarmış
Anadolu, dalgalarla köpürmüş
Azmin engeli,
Sabrın taşmasını beklediği gün

                                       (17 Mayıs 1996)
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Karanlık kırık vazd

Ak süt gibi sağılır karanlık gündüze
Saçak, saçak dağılır, gölgesi iner düze
Işık ışık saçları serpilmiş tan yerine
Gönül penceresinden zamanı süze süze

Mekanında konaklar bir milim bile şaşmaz
Merhamet örtüsünü insafsıza hiç aşmaz
Ufuk ötesi ufuk, meçhule doğru hiç şaşmaz
İçindedir çilesi, sızısı sıza sıza..

Işığı buğulanır gecenin ayazından
Irmak selinde yıldız, akışı niyazından
Şükür secdesindedir gökyüzü avazından
Karanlık her kulaçta yıkanır yüze yüze..
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Kıbrısla hasbihal

Asrın Çanakkale’si
Akdeniz’in kalesi
Türk’ün gonca lalesi,
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Butros Gali’den Annan’a
Düşman edilmiş can cana
Geliriz elbet yan yana
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

AB yolunda kurulu sehpa
İpini çekecek kahpe
Sonunda dedirtir; ah be! ..
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Girit, bizim canımızdı
Feda olan kanımızdı
Yad edilen anımızdı
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Gafletin kestin kolunu
Savletin açtın yolunu
Aldın, ‘Devlet’ ödülünü
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

               Koca deniz aklandı
Şövalye inine saklandı
Barbaroslar şahlandı
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Güller açtı bağrında
Anadolu baş ağrında
Kenetlendi çağrında
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Üm-mü Haram Makamı
Alır içimdeki gamı
Gazi-Eren tutar yakamı
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Velhasıl, Şark Çıbanı
Bağrında, Garp Tırpanı
Atmışlar içine urganı! ..
Milletim olmuş kurbanı
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

               Doktor Sadık Ahmetler! ...
Batı Trakya’da kıyametler
Koparken, dinle nağmeleri!
Çekilen onca zahmetler
Çile örgüsünde rağbetler! .
Ağlar hala kümbetler
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Tanık ol feryadına,
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

               Gümülcine, Dedeağaç…
Kavala, Manastır, Yanya…
Sanki içimdeki Konya! ..
“Türk garip, Türkçe yasak…”
Unutulmuş mazlum  bir dünya! ..
—Girne’ye girmesin fesat
Olmasın,  Magosa yeniden(Maraş)  zindan—
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

               Sen tarih, tatlı serüven
Seninle bulur güven
‘Hürriyet ve bayrak’ özgüven
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Türk, Kıbrıs’ı çimlendirir
Adaleti, dinlendirir
Gelirse bir bahtsız başına;
Asrı ve zamanı kinlendirir
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Kıbrıs, bir büyük eser
Düşmana ne yol ver, ne de ser
Dökülen onca kan ve ter
Arama;
‘Barış’ ın dışında neşter,
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…

Elçi Bey’den Denktaş’a
Plevne’de,  Osman Paşa
Zaferle yazılan taşa;
Deriz, “.. ya Devlet başa…”
‘Birlik’ ve ‘Dirlik’ içinde yaşa
Kıbrıs’ım, güzel Kıbrıs’ım…
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Kıyıç kalkan oyunu

‘Kılıçtan incedir sırat,’
Rüzgardan hızlıdır kırat,
Bir ömrü emzirir, murat
Hayatı güzelden sor,
Güzele yor meydanı..

Savrulur yürek,
Sevda üstüne..
Hasret dağını
Döver, Ferhat’çasına..

                                Akıl peteğine,
Söz ile
Hamle yapılır! .
İpek çekilir

Kozasından ilmek, ilmek..
Karanlık kınından
Sıyrılınca,

                                Sel olur ışığı
Akar; yıldız, yıldız..

Dil, emin olursa
Huzur bulur beden..
Kılıç yaraya merhem,
Kurtulur bütün bedesten..

Kılıç kalkan
Oyunudur, garip dünya! .
Bitmez acıların,
Tükenmez sancıların,
İçli yarasıdır,
İçli yarası.
Güne çalmasın karası..

Kimi hücum edecek,
Kahreden hışmıyla..
Kimi boğuşacak,
Ömür sürecek hasmıyla! .
Türkü yakacak;
“N’olaydı yar diyecek”
Bin ah çekecek! .
Feryadına, yadına..

Kılıç Kalkan..
Dalgalar kah yükselecek
Kah çekilecek
Gözleri kan mı bürüyecek?
Kin mi,
Toprağa tohum olup saçılacak..

                                Taşa, toprağa bakın,
Acılara gömülmüş derin iz..
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Hala sevgiyle tomur bağlamış,
Lale, sümbül, nergis..

                Dağla der yaramı,
Gül, diken ile korunur! ..
Hangi derdi, hangisiyle saramı..
Dertsiz baş, gamsız sokak yok..
Çile yorganı büyüsün,
Kaplasın bütün dünyamı..

Hayat,
Bir engerek yılanı gibi
Kıvrılır durur,
Zaman zembereğinde..
Kılıç kalkan oyunu,
Perde, perde açılır..
Bir ömür boyu,

                Perde, perde kapanır..

Bedrettin Keleştimur

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Korkulu rüyanın

Kıyası var mı?
Bu korkulu rüyanın
Tabirini sorsalar;
‘Diyeti..’ ölüm orucu! .

                                Böcekler üşüşür,
Cansız yatan tenlerine
Ki, kıymık kıymık
Doğrasınlar mahşerin
Kıyametini! .

“Nasıl yaşarsanız, öyle haşrolursunuz”
Yaşamak bir kabus gibi
Nasıl varır elleri,
Hele dilleri nasıl çözülür?

                               Temmuz sıcağında,
‘Örtün üstümüzü..’
Üşüyoruz! .
Batan gemide,
Önce dalgalar kamçılıyor,
Bıçak gibi kesiyor vücudumuzu,
Ölüm orucu! .

Akıl zırhını çıkarmış
Hele nefsim beni nasıl yıkarmış?
Cinnet bu! .
Nasıl uzansın nimete?
Elleri körkütük
Akıl boşalmış,
Beyin kusmuğu,
Zehir gibi içirmiş
Hücrelere! .

                               Hücreler göz göz
Kan çanağında! .
Vicdanıyla darağacında,
Katilim, ‘ben..’ diyor
Benliğimin katili!
Mazlumu değil,
Mahkumu bedelin

(26.07.1996/ Elazığ)
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Koru Yarab! 1

Beş vakit dualarımızla niyazdayız!
Hakk’a açılmış günahkâr ellerimiz,
Çaresizliğin çığlığında yakarıyoruz;
İfrat ile tefrik arasında dönmekten koru! ..
Dua ve yakarış, -Hakk’a icabet;
Hakk’ı birleyen kalp mabet!
Bir çiğnem et, hayret ve rağbet!
Yarab, can verdin, hayat verdin bize;
Ailemizi, neslimizi, hayatımızı koru! ..
İnsanız; ‘beşer ve şaşarız’
Belki gaflet uykusuyla yaşarız;
Öfkemizle kabımızdan taşarız!
Bizleri, ‘nefsimizin sultasından’ koru! ..
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Kosova'da zaman

Eski dünya, huzuru çimlendirmekte
Yeni dünya, mazlumu çiğnettirmekte

Domaniç yaylasından Dalmaçya kıyısına
Bizi taşıyan iklim, nal sesinde duyulur
Her bahar sabahında, Türk’ün zafer muştusu
Surlarda gedik açan, top sesinde duyulur.

Gecenin karanlığı pusularla örülmekte
O pusuları kıran gün ışığı görülmekte
Gazi Süleyman Han’dan Rumeli sorulmakta
Kırk yarenin nefesi, su sesinde duyulur.

Edirne’den Üsküb’e, Kosova’dan  Varna’ya
Türk’ün yüceliğini sorun uçan turnaya

              Bir asma dalındaki akçeyle bakın Bosna’ya
Yaraya merhem adlin gür sesinde duyulur.
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Kumaşına leke sürdüler

Kumaşımız dedik bordo-beyaza
Gönlümüz dedik, heveskâr alkışa..
Çevirdi güneşten sonra ayaza,
Hayal  etmezdik, isyankâr kalkışa! ..

Her pazar; hazarda, seferindeydik
Sinemiz gül açan zaferindeydik
Sporun, sporcunun arındaydık! ..
Hissizler, yazımı dönderdi  kışa! ..

Seveni kendisine garip etti! !
Söveni, sıkılmadı tarif etti! ..
Bu şehrin yiğidini herif etti! ..
İçimdeki kor ateş, arif gitti! .
Dikiş tutmadı, o narin nakışa..

Bu şehir için; ağam, paşam dedik..
Başımız,  göz üstüne kaşım dedik..
Külfetin nimetine aşım dedik! ..
Nasıl kıydılar,  bu kutlu bakışa...

Heyecan; haydan gelir, candan gelir
Şu hilal; aydan gelir, kandan gelir
Avazın saydan gelir, ondan gelir
Namert çıkar, zarar verir dikişe! ..

Şehrin kumaşına leke sürdüler
Söyle;  kimlerden alaka gördüler
Hangi sıfata, meleke yordular! ..
Hava bozuk, yollar gider yokuşa! ..
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Kutlu bir direnç

Vatanımdan esen rüzgar gibisin
Yemen Türküsüne çağrı gibisin
Kıbrıs’ım,  Anadolu’nun bağrı gibisin
Hüznümü yıkayan pınarlar  akar! ..

Akdeniz’de yol gösteren fenersin
Deryalarda kılıç sallayan nefersin! ..
Barbaroslarla belki son sefersin
Hasretim koklayan  çiçekler akar! .
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Mesajlar

Şeffaflık diye diye millete def çaldırdılar
İffete kastederek define kaldırdılar

Zina, suç olur mu, olmaz mı tartışmasından
Vatanın ismeti haremine saldırdılar

Renklerin tonları beyazda netleşmekte
Karaya beyaz diyecek kadar çıldırdılar

“Aile” mukaddes bir ufuktur nazarlarda
Nazarları köreltip, ufukları yıktırdılar

Üç-buçuk çapulcunun siyasi ikbaline
Doğunun gelişen dünyasını kararttılar

“Kültürsüzlük kültürü” Devlet politikasında
                Romantik nesille, istikbali söndürdüler

Kırılıp dökülmekte kalbi vicdan çürümekte
Sökülüp atılmakla, inançları susturdular

“Bir ola ki, yürekler bir vursun” zulmete karşı
Bir olmayı, şiddet ve öfke ile öldürdüler

Demokratikleşme, “tik hastalığı” halinde
“Tetiklerle..” dik yürüyen başları vurdurdular
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Mısralar dünyam

Bizde, kan dökücü için, ‘gavur gibi adam! ’ derler
Bir işe yaramaz için, ‘çamur gibi adam! ’ derler
Bütün marifet pişmede, ‘adam olmadan…’ geçmede;
Akıldan öte gidene, ‘zulme memur adam! ’ derler…

Aklı kendisine yar olmayanlar
Başkalarına nasıl yar olsun ki? .
Kendi gönlünce huzur bulmayanlar;
Başkalarına nasıl huzur versin ki? ..

Sina çöllerini geçerken Yavuz,
Gönlünü rahmet deryası kapladı! ..
Bütün gemileri yakarken Ziyat,
Ufkunu rikkat sevdası kapladı…

Fatih’in topları düşerken surlara,
Bil ki, ferman okundu asırlara! ..

Toprağın örtüsü, türbeler kadar yeşil
 Ona su veren, dedemin kanları eğil..
 Seninle bayrak, seninle hayat bulsun diye;
Şu siperler rütbesiz, alemsiz değil..

Gecesinde rahmet sağanağı var
Gündüzünde hikmet dayanağı var
Bin bir mana ötesinde derinlik;
Gönüllerde hizmet  barınağı var..

Duaya ihtiyacım var
Silinmez yaram, acım var
Ne kışım, ne yazım var
Ben Kıbrıs’ım, ben Kerkük’üm! ..
Ben şefkatin adı, Anadolu’yum
Ben bir koca çınar
Ebedi Devlet yurduyum…

Kötü söz, od yatağında taş olur
Güzel söz, bal peteğinde aş olur! ..

 Elazığ dediğin bir büyük şehir
  Fırat, yıldızlarla oynaşan nehir
  Dokuz asırlık ecdat hatırası,
 Vatan olan, bayrak olan bir mehir

  Toprağın örtüsü, türbeler kadar yeşil
  Ona su veren, dedemin kanları eğil..
  Seninle bayrak, seninle hayat bulsun diye;
  Şu siperler rütbesiz, alemsiz değil..
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Mısralara anlattım

Sevgi tomurcuk bağlamış
Çiçek çiçek ruhumda açmış
Oruç, gönle huzur meltemi
Kesret dolu uykular kaçmış

Gün doğumundan, gün batımına
Zaman çarkında bilenir sabır
Yay kirişinden ok atımına
Haşre dek dillenir kabir…

Ramazan,
Zamanın sulh ve sükûna hicreti
Saf bağlamış, gönüllerin hasreti
Hasret, öyle bir fırtına ki;
Nefsin bir yudum suda hüsranı…

Gönül kimi severse akıl sınır dinlemez
Kıymık kıymık doğransa zerre kadar inlemez
Sevgi merhamet diler, dilencisi zamanın
Gül yaprağında diken acısını kinlemez..

Gözlerimin içine baka baka kin kusan
Yunanlının yaptığı gururuma dokundu
Dalgaların çarptığı Kardak Kayalıkları
Ezeli mirasımın nakışına dokundu…

Yetmiş yılın hicreti, hasret odunu yaktı
Ufuklar yıldız yıldız kesret yüküyle aktı
Adalar kin göleti, insaf tanımaz halde;
Sabır kirişinde yay nusret okunu taktı…

Gün doğmuş adalara, gözler hilali görür
Dalga üstünde dağlar gibi gemiler yürür
Zamana aksediyor tarihin tecellisi; ;
Barbaroslarla, Türk’ün afakı büyür…

Bedrettin Keleştimur

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Mısraların gücü

Nice insanlar gördük, kahpe libaslar altında
Değişen yüzler gördük, müfsit nazarlar altında
Asrın çizdiği karakter mi bunca handikap
Medeniyet gördük, yırtıcı pençeler altında…

Medeniyet içinden harsı alın
Sadece enkaz kalır, himayesiz! ..
Asrımız adalet çehresine bakın
Kuvvete esir düşmüş, çaresiz…

Zamana ve mevkiine gösterilen iltifat
Gün gelir, ‘afetin..’ olur! ..

Çocuk, hayat seninle nasıl geçecek…
Ot rüzgara esir, estiği yönde eğilir
Sende şuur, fırtına, seninle  esecek;
Çocuk, yangına vesile, kıvılcım sevilir…

Bugün başa, yarın taşa vururlar
Eyvah ki mührü naaş’a vururlar
“Ölü şehir” ızdırabı  içinde;
Millet maşa! Aklı taşa vururlar..,

Milletin dilinden anlamayan bir yayın
Döşenmiş önüne irili, ufaklı mayın
Fikrin üzerine, ‘pas tutmuş…’ boyalı basın
Manşeti skandal, her yalanı haber sayın!

Siyaset mi, maşeri vicdanı delik deşik etti
Mazlumun hevesini kaprislerine esir etti
“Her gurup kendi çevresiyle hoşnut olmakta”
Sözü altın sayarak çevresine beşik etti! ..

Dünyanın gelip geçici zevkini
Yar edinerek sarılmamak lazım
Haset tohumu, öfke ile kini
Toprağa saçıp kırılmamak lazım! ..

‘Baba’nın mirasını kendi varisleri yer
Siyaset ikbalini ilham perileri yer
Bir devri daim dünya, sahneler değişmekte;
‘Değişmeyen taassup..’ kendi kendisini yer! ..

Söz kulağına küpe, ‘yerin de kulağı var’
Köstebek denen meçhul, toprakta yatağı var
Kendini yalnız sanma, adımlar şakağında
Fırtınalarla dolu her yolun sokağı var..

Evlat babanın dilinden anlamaz olmuş
Ruhunda isyan, nasihat dinlemez olmuş
Yıkılmış bütün köprüler, eyvah! uçurum
 İnkarcı bir nesle, zillet meskenet olmuş…
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Mısraların ruhu

İnsanın bulunduğu mekan kabristan oldu
Ebedi hayata açılan yol şehristan  oldu
Bastığın yeri toprak taşıyamaz bir halde;
Deprem ki, uyuyan nesli uyandıran kahristan  oldu! .

Kendini bilen halkı bilir
Dermanı bilen derdi bilir
Zaman salıncak, ipsiz beşik;
Ölümü bilen, Hakkı bilir…

Anlat bana ecdadını bir defa olsun
‘Ben kimim’ sorusu hayatınla bir olsun
Unutma, unutulmak ölümden de beter
Ki, seni yaşatacak  ‘yüce ülkün’ olsun

Siyasetin verdiği nimetten,  külfet çıkar
İhtirasın serdiği topraktan afet çıkar
Kainatta raksıdır, sebepler marifetin;
Hamiyetin derdiği nebattan, ülfet çıkar…

Çehrem parça parça  aynalar kırık
Mazim darmadağın hayaller kırık
Beynimi kemiren sual amansız;
Beni saran bütün ümitler kırık…

Anadolu, yedi iklime serpe
Nişanında, İstanbul Yedi Tepe
Elbet, Koca Muazzama ki, sende;
“oldun…” yedi düveli tepe tepe…

Çok sesli nefesten gürültü getirdi forum
Fikir makaslanmış, çorak bırakılmış yorum
‘kendini kurtarma…’ cakası adı altında;
Mizanseni önceden hazırlanmış oturum…

Deli Dumrul’dan  hatıra, ayak bastı parası!
Asrımıza intikal etti, yol-köprü kirası!
Geçersen bir akçe, konarsa beş akçe alırlar;
Sorgu-sualsiz durma git, her belde yüz karası…

Zehir kusan diller gördük şu alemde
İnkar eden eller gördük, nice kalemde
Bir tufan yetti, zulmün sarayına;
Hala ibret almayan başlar ne alemde! ..

Bir tekerleme, “gemisini yürüten kaptan”
Kılıf biçmişler, hilesine kadife kaftan
Soysuza çanak tutmuşlar, şu garip mekanda;
Yollar ayrılmış, istikbal tutacak saftan! ..

Bir zaman inkılabı ruhumu devamlı besler
Sırra mazhar tefekkür, zaman tünelinde sesler
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Nurlu günlere rağbet, doğacaktır elbet bir gün;
Dağlar dahi yol verir, kenetlenirse nefesler! ..

Bu meydan er meydanıdır, güreş bilen gelsin
Canlara ser meydanıdır, divan duran gelsin
Galibi yok bu davanın, hep hicran yüklüdür;
Civanlara ter meydanıdır, Alperen  gelsin! ..

Sınırsız özgürlük derken nefsine esir
Halkına isyan içinde ateist nesir
Ne edep, ne irfan; sekiz sütuna manşet
Milli kültürü boğacak, makyajlı tesir! ..

Gözler düşüncede değil, resimde kaymış
‘Çıplak kadın posteri’ tiraj için paymış
Bir korkunç yarış ki, her yol mubah orada
Rotatifler ucun ucun  tükenen raymış! ..

Serbest piyasa, kara parayı akladı!
Helal kazancın yanında haramı sakladı
Büyük balığın, küçük balığı yuttuğu
Kapital denen ‘havuz’ insafı yasakladı! .

Hesapsız, kitapsız; devlet malı deyüp  alır
İlahi! . Bütün bunlar, yanına kâr mı kalır?
“Zulüm taşıyanlar cidden hüsrana uğramış”
Kendi binasını yıkanlar, elbet alçalır! ..

Birbirinin etini yiyen
Bid’at  elbisesini giyen
Bir nesil ki, üstümüze yük
Dinde, ‘asrileşme…’ isteyen! ..

İngiliz kırması, Hint asıllı Salamon
Gün batımının asık suratlı  vampiri
İslâm’a tecavüz, ‘fikir nakışlı…’ şablon
Haçlıyı kaplamış, beratlı Zerdüşt kiri! ..

Sırrını ifşa etme
Ummadığın taş baş yarar
Post kavgasını çekme,
Zehirle pişmiş ‘aş zarar…’

Tabiat renk cümbüşü, anlatıyor alemi
Vahdet şuuru taşıyor, yetmiş iki bin alemi
Toprağın nabzında cıvıl cıvıl muhabbet;
Haykırıyor insana, asıl berzah alemi! .

Önüne çıkan engebeyi kendinden bil
Gönüller yıkan divaneyi dilinden bil
Bir saray kurmuşsun ebedi mekanda;
Kılıçtan da keskin sıratı halinden bil! .
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Zamanı iplik yaptım, fikri kat kat ördüm
Düşüncede her düğümü, kaskatı gördüm
Tefrik ile ifrat arasında, Ey akıl!
Orta yolun dışında her adım kördüğüm…

‘yangın…’ diye bağıran biçare
Almadın ki, zamanında çare
Afet gelip bacayı sarınca,
Aklın başına gelmiş, ne çare…

“Bugün için ne yaptın” sorulacak
Düşün ki, hesap-mizan kurulacak
Gün be gün mahkumusun yüce davanın
Met-cezir elbet bir gün  durulacak! ..

İlim, müslümanın yitik malı” denildi
Akılsız baş, ‘bedenin hamalı’ denildi
İbret almayana, şu dünya zelil-rüsva
Amelsiz ilim, hiç olmamalı denildi…

O hesap iledir, onda konaklar tayin ettik
Mutlu konağında, şanlı hilal göründü
Zamanı sabırla çektik, şükürle iftar ettik
Elif diyen  minareden nice Bilâl göründü..

Toprağın üstünde her şey bir gün  toprak olacak
İzzet ve ikram sahibi Allah bâki kalacak
Kâinat sarayında sultan halk edilen insan;
Halikını bilmezse, sarayı zindan olacak…

Bir çekirdek danesi, koca cüsse onda
O heybetin altında, ilahi sır onda
O daneden fışkırır afaki güzellik
Tat, lezzet, letafet; can emaresi onda…

Elif-Lam bütün şuurun, mim dergahın olsun
İstikbale olacak köprün güçlü halin olsun
Tahammül sabır taşı, şükür nimetin başı;
Sırrını ruhuna taşıyan berzahın olsun…

Bir renk cümbüşüdür ebem kuşağı
Bir çeşni makamdır, dil de uşağı
Söyler Anadolu’m tiz ıslıklarda;
Rüzgar bulut taşır, rahmettir ağı…

Gönül mızrabını vur, nesrin bittiği yerde
Şairleri haykırsın bu milletin her yerde
Şiir gecesi bugün, mezire de düğün var
Mısraların dilinde, ‘ülkü..’ kalmasın yerde! ..

Ey mağrur nefis, âlimin elinde çaputsun
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Kini, öfkeyi meşrebinde toplayan putsun
Zulüm bir ateş, kendi sarayını yakmada;
Vaveyla sende, hele masumun âhı  tutsun! ..

“İnsan, insanın kurdudur” denildi
Öfke, şeytanın yurdudur denildi
Nefsine hakim, öfkesini yenen;
Zafer kazanmış ordudur denildi! ..

Erişilmez zirveler beynimde çalkalanır
Soru üstüne soru, zihnimde halkalanır
Dur! emri Yaradan’ın, idrakim boşalmakta;
İçimdeki yangın sönmeden dalgalanır! .

Görmez,  ilahi aşkı gönülsüz gözler
Kaynağını kaybetmiş, kurumuş gözler
Heyhat! Koca bir ömür gelip geçmişte,
Fani beden, ebedi hayatı özler

Ezanlar ki, müslümanın hürriyet kasidesi
Dinmemeli,yüreklerde hidayet şelalesi
Kenetlensin tefekkürle dağılan her parça
Şahadetler, vahdetin ilahi mersiyesi! ..

Kur’anı başında tutmayan millet alçalır
Ki, çaresiz… Cihanda zelil ve rüsva kalır
Yarab! . Gözler kör, kulaklar sağır, diller sessiz
Ve, maskara olur aleme, ‘amansız…’ kalır

Bir kitaptır kainat, her ayette hakikat
‘İlimsiz hayat’ islama  kurulan barikat
Gönül gözü, peygamber; nuru arayan nesil
Asrımız, sana muhtaç; seninle ebed  kalır

Nerde şecaat gördünse oraya doğru koş
Ömrünü heba etme ki, zamanda nişan yok
Seni aldatan, dünyan- met’an neşe vermesin
Yakar Huda’dan, ondan başka bütün imdatlar boş

Bak şu musalla taşına, kimler geldi geçti?
Nice zalim kendi sarayını yaktı geçti
Firavun kadar kapris, Nemrut kadar haris;
Nice münkir, birer mesel olup geldi geçti!

Rahmetin kaplayınca alem suya gark oldu
Toprağın ana rahminde pınara hark oldu
Taşınca gözesinden pamuk yumağında;
Sular, akışın raksında ışığa çark oldu
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Nasihat

Ayağındaki çamuru,
Gönlüne..
Elindeki hamuru,
Ayağına bulaştırma..

Sır, sadağından çıkmamış
Bir yaman ok! .
Sükut, kutlu hazine..
Sırrını, sözüne bulaştırma..

Su, toprağın özüyle
Kabından boşalır..
Kabından taşan söze,
Özünü bulaştırma..

Kılıç, kından seslenir;
“namert eline düşürme”
Yere düşen namerde,
Öfkeni bulaştırma..

Tevazu kanatlanmış,
Dağlar aşmada..
Aşılmaz sandığın yollara,
Nefsini bulaştırma..

“İki kapılı bir han”
Dediler dünyaya..
İzine, adına, şanına,
Cehli bulaştırma..

Fırsatı ganimet bilip,
Yakasından tut zamanın..
Gariplere..Gam kervanına katıl,
Haramı/Haramiyi bulaştırma..
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Nazar gerdanlığı

Gonca gül gibi açılmış gözleri
Ahu ceylan gibi süzülmen güzel
Sevdası yürekler yakan ateşi
Hazan rüzgarına savurman güzel

Göze, göze nasıl kaynarsın Ey su!
Sen kayna ki, bende depreşsin huşu!
Gönül kafesindeki azat kuşu;
Efkar rüzgarına savurman güzel

Kırık söze, nasıl doğru saz olur
Öz ile sözü bir tutan az olur
Hicabın sevda da, adı naz olur
Taş yerinde ağır, durulman güzel

Hay dedik ektik, Hu dedik biçtik biz
Koca bir ömrü, su gibi içtik biz
Sabırla yandık, şükürle kandık biz
Sırat köprüsünde sorulman güzel

Dağlar ufkumun metanet dokusu
Vadileri sarar, vatan kokusu
İçimdeki cahil-vatan korkusu
Nazar gerdanlığı takınman güzel

(15.04.1996)
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Nedir bilmeyiz biz

Aynı soy ağacından gelmişiz biz
Türk-Kürk ayrımı nedir, bilmeyiz biz...

Dinimiz, irfanımız, töremiz bir
Şek ve de şüphe nedir, bilmeyiz biz...

“Ölürsek şehit, kalırsak gazi”
Kavga da tuzak nedir, bilmeyiz biz.

Kah at sürmüşüz, kah divan kurmuşuz
Hüküm de hile nedir, bilmeyiz biz

Dokuz asırdır aynı topraklarda
Cana tecavüz nedir, bilmeyiz biz

Alperen olmuş gaza meydanlarında
Fatih’te nisyan nedir, bilmeyiz biz

Muhammet adı, ezelde verilmiş
Hicret’te aman(?)  nedir bilmeyiz biz

               Akmışız şarktan garba doğru hep
Kopan kavga nedir, bilmeyiz biz

Şehit kanları Hilal’in nakşında
Kul’a, kul olmak nedir, bilmeyiz biz

Bayrak olmaya, vatan olmaya hey
               Cana eziyet nedir, bilmeyiz biz

Kazılı ismi, “Orhun anıtında”
Türk’e ihanet nedir, bilmeyiz biz

Şükür Mevla’ya; yol alırız her dem
Dolar taşarız, ALLAH AŞKIYLA BİZ
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Öfke kırılır

ÖFKE KIRILIR, BU ÂLEMDE!

Bir sessiz gemi
Geçer,
Bu âlemden
Dalgalar habersiz
İçindeki deryadan

Gizli hazine
Taşınır;
Balığın karnında!
Sır dolu karanlık
İçindeki fanus…

Ağaç,
Yeşilinde gizler
Ateşi!
Ateşinde eritir,
Demiri!

Suyun içinde,
Alev!
Kaynar derinden,
Damarında,
Kan olur!

Kan ve öfke,
‘ben’ olur âdemde!
Öfke kırılır,
Bu alemde! ..
Kalemin/âlimin feryadı,
Can olur! ..
           Bedrettin Keleştimur
           29 Kasım 2006 Elazığ
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Öntüsüdür onlar

Düşünürüm  dağları,  vakarından
Ülkemin metin burçlarıdır onlar
Başında ki sis mi, yaşmak mı?
Edebin hicap örtüsüdür onlar!

Gaye ve ufkumun düştüğü yerde
Duvak olmuş güneşe perde perde
Kızıllığı ile dağlar siperde,
Şehitlerimin örtüsüdür onlar.

Al beni göğsüne yar ol, yaren ol
Serdengeçtilere ser ol, seren ol
Meydan ver yiğide; bar ol, baran ol
Gümbür  gümbür gök gürültüsüdür onlar

Nur inmiş dağların oyuklarına
Sanırsın gül açmış doruklarına
Divan durmuş hakkın buyruklarına
Nebilerin sır örtüsüdür onlar.

Tarih sende, sırra kadim yol sende
Tarsus’tan bir tatlı rüzgar esende
Varıp da,  katına ayak basanda,
‘Yedi uyuyan’ örtüsüdür onlar!

Kah Yunus’ça, Kah Ferhat’ça gezerim
Dağlar tuvalim, hayalin çizerim
Aşk ile yanar, buz tutar nazarım
Lale, sümbül, gül örtüsüdür onlar! .

İlk medeniyetin  harcında dağlar
Tarihten ders vermiş, mühründe çağlar
Emin bir konak, sur üstünde bağlar
Mazinin şanlı örtüsüdür onlar!
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Öyle bir dünya ki

Edepsizler, arsızlar, insafsızlar...
Tüyü bitmemiş yetimin hakkı
Üzerinde, kadeh kaldıranlar!
Öyle bir dünya ki;
İçi kokmuş,
Dışı küf kesilmiş! ..
Nerede, hukuku yetimin? .
Sorusu kadar ağır şikayetin...
Yarab!
Her ayetin bir tecelli de..

Başıboş bulmuşlar,
Meydanlar sağır! .
Adalet ağır,
Utanç duyulacak çığır
‘İnsaf mı? ’
Vurgun yemiş...
‘Merhamet mi? ’
Sille yemiş, tekme yemiş...
‘Zerafet ve incelik...’
Ürkütülmüş ceylan gibi! ..

Kabalık almış, her tarafı
Zorbanın dünyası,
Güçlünün rüyası,
Gülleri soldurmuş..

                               Gönülleri öldürmüş..
Diken diken vücuda
Batmakta vicdan! .

Ey Soyguncu!
-Bugünün yarını yok mu?
Senin için hayat;
-Bir anlık inciler, boncuklar mı? .
Bilmezmisin,

                               - Büyük lokma yutulmaz..
Bilmezmisin,
-Deryalar dipsiz birer kazan!

Hazan rüzgarı, şimdi üzerinde
Ve sen, hayaline mahkum!
Cilvesine ve cazibesine esir!
Başın önüne eğik...
Gözler üzerinde,
Sözler, kelpeten kadar sert!
Sen, yalnızlığa gömülmüş fert!
Üzerine atılan kement,
-Dert üstüne dert! .
Kahrını çekecek, rutubet kokan
Taş duvarlar senden daha mert!
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Ve sen, şimdi ezilecek...
Yitimi, miskini ve yoksulu
Daha iyi hatırlayacak!
Bütün sorular,
Sarhoşluktan belki seni uyandıracak! ..

(ELAZIĞ)

Bedrettin Keleştimur
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Pertek üzerine

“Cennetin gölgesi düşmüş üstüne
En nazende güller aşmış göğsüne
Seçilmiş mısralar paymış dostuna
Kalemi boynuna dolanmış Pertek

Dağ, vadi ve nehir yedi renk açar
Işıl ışıl yıldız kayar, ahenk göçer
Tarihi sırlarını murat içer
Elemi koynuna bulanmış Pertek

Buzluk bağlarından uzat ellerin
Peri çaylarından gözet dillerin
Bahar aylarından söz et dalların
Dalında meyvesi balınmış Pertek

Kanat kanat ol, dert etme yârimi
Kuşkanadıyla aparmış yârimi
Köprüler gitmiş koparmış yârimi
Harput ötesine çalınmış Pertek

Tan vakti, kızaran yüzü al aldır
Ata’nın hatırası son bahardır
Ebed duamız hasretine güldür
Dertlerden azade olunmuş Pertek”

Bedrettin Keleştimur
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Sadık rüya

Salih rüya,
Sadıkların yolu!
Kıssaların en güzeli,
Yusuf’un rüyası!

İbrahim’in adağı
Boncuk boncuk ter döker
Dökülür İsmail’e rahmet,
Sağanağında, hasret uykusu!

İki Cihan Serveri,
Ben, “Anamın Rüyasıyım”
Ezelden ebede yayılır
Rayihalar kokusu!

Aklın ziyneti mi rüya?
Suya düşer mi hülya?
Gönül gözüyle seyreyle
Maveradan,  hikmet şuası!

Osman Gazi’nin rüyası,
Şeyh Edibali’de tabir;
Şol dudaklardan dökülür
Türk’e, Peygamber muştusu!

Uykuyla uyanıklık arası
Başlar,  hilkat rüyası!
Kafdağı’ndan taşır,
Asırların boyası!

En yakın arkadaşım,
Başımı koyduğum yastık!
Kâh efkâr rüzgârı gibi
Eser deryalara hey…
Kâh, perde ötesi hakikat
Rüyalarda vuslat duası!

Uykunun tespih anı,
İdrakin,  saniyelik oyunu
Keşfedilmemiş hala sırrın
İçinde dolanır, gönül rahlesi

Salih rüya,
Yıldız yıldız akar,
Gönlümüzün semasına!
Hayatın okunmamış mektubu,
Ak güvercinler gibi,
Sıvazlar,  göğsümüze manası!

Bedrettin Keleştimur
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Sevda şiirleri

Sevgisiz  geçen günlerim ne verdi
Gülü koklamaktan bile men etti
Ferhat’ın feryadı Leyla’ya ne verdi
Hicran verdi,
Hasret verdi,
Hüsran verdi,
Dünyayı sevgiye men etti
                             men etti…

Dışıma bakma, içim yanar benim
Dert elinden yüreğim kanar benim
Gözlerim yaşlı gönlüm pınar benim
Durma gel sevgili, mevsim bahardır
                                 halim yamandır
                               Ayrılık yaramdır
                               Yarama merhem
                           derdime derman ol
                                          derman ol…

Kirpiklerin ok olur, bağrıma
Sitemin bile dokunur ağrıma
Nasıl da cilve kaş eder çağrıma
Durma gel sevgili mevsim bahardır
                                    vakit seherdir.

Gözlerim özleminle açılırmış
Gülüşünle kederim dağılırmış
Dağlar yaman çıktı, yol vermedi;
Dertli dertten;  ağudan kaçılırmış..

Ey vefasız yâr, il’den İle sürme beni
Çilen mahkum, hasretinse yangın
Ah, sürme çektiğin gözlerin ağu
Sevdanı; dünyam zehir ettim, içtim
Derde müptela edip sürme beni..

Aç gözlerini bir bak, mavi mavi
Senin sevginle sonsuzluğu okur
Kapa  bir gözlerini sevi sevi
Seni gören gözlerim, gönlün okur,
                                          halin okur,
                                       sevdan okur..

Bedrettin Keleştimur
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Sevdanın dili

Kalbimde özlemim kırık fay gibi
Kesilmiş yollarım kuru çay gibi
Elif sözü, özümdeki bağ gibi
Sevdanın dili hicrandır dünyada

Nisan yağmurları ney sesi gibi
İçimde kıvılcım, hay sesi gibi
Safa-Mina arası (Say)  sesi gibi
Dermanın dili burhandır dünyada

Ömür uzanır toprağa ray gibi
Çile yumağı sarılır vay gibi
Yıldız yıldız akar dolunay gibi
Rüzgarın dili devrandır dünyada

Toprak mütevazi adil pay gibi
Şükür niyazı nur yüzlü bey gibi
Ey vicdan, artık sesimi duy gibi
Divanın dili şükrandır dünyada

Ateşi düşer sineme ay gibi
Hüznü okunur sevdanın nay gibi
Sessiz gönlüm ışıksız saray gibi
Hasretin dili irfandır dünyada

(ELAZIĞ// 15.05.2002)

Bedrettin Keleştimur
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Sevgi illete hekim

“Dışı içine esir
 İçi dışına hakim”

Korku vicdana tesir
 Sevgi illete hekim

 Şiirden taşan nesir
 Mısralar asıl rakım

Payda da ortak kesir
 Ortak gayeye hakim

Gölgeler mi bize sır
 Aynaya düşmüş resim.

Bedrettin Keleştimur

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Sevginin Tarifi

Sevginin Tarifi

Beyaz gül
Kırmızı gül
Utancın,
Al al rengi!

Şefkat,
Rahmet damlası
Ab-ı hayat
Bengi!

Sevgi,
Safi ve duru
Süt beyazı
Ahengi!

Şemse bak,
Nurdan rahle
Rahleye,
Düşer dengi!

İlahi Vecd
Üstünde
Sema; olmaz,
Direngi! ..

Bedrettin Keleştimur
04.12.2006

Bedrettin Keleştimur
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Sevgiye hasret

İlk yuvam, ilk yurdum ana rahminde
İlk yolculuğum, orda cana büründü

Yaradılış rahlesinden seyreyle
“Eti kemiğe giydirmiş” göründü.

Emin bir kundakta, haşyet ve iman
Nakışlarıyla,  mayası çalındı.

Perde ötesi sır, iki hecede;
Anne ve şefkat, varlığa bezendi.

İlk sözümüz ağlamak, maveradan;
Şefkat göğsünde,  gönlümüz barındı.

Kevser ırmağının üstünde sırat,
Ayaklarının altına serildi.

Dilime, hukukuma, vatanıma
‘Ana...’ dendi, zirvelere yüründü.

Bu ne güzel yol, ne güzel imtihan;
Şu arza,  ismi cemalin taşındı.

Bir tohuma bak, bir de kainata;
Bir damla da,  nar-ı cihan gezindi.

Aç, soru yumaklarını hayıflan!
‘yavrum’ sözü, varlığında varındı.

Sende vakar, kanatlanmış tevazu
Edep iksirinde kalpler yıkandı.

Anne! Kökü iffet, dalları sabır
Her tomur,  şükür nimetiyle açıldı.

Sevgiye tarif istersen, ‘anne’ de;
Göz aktı gönle, sevgiye boyandı.

(29.04.2002)

Bedrettin Keleştimur
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Sevinç gözyaşları

Dokuzyüz altmış yedi, otuz beş yaş
Hiç sönmedi, yüreklerde bu ataş
Aynı türkü, aynı şarkı söylendi
Bordo-Beyaz Şampiyon, gözlerde yaş

Bu ne heyecan, bu ne coşku Yarap!
Hayaller gerçek oldu, bitti serap!
Ne yorgun yüzler, ne gönüller harap!
Bordo-Beyaz Şampiyon, gözlerde yaş

Sabır, bir yürekte bin serdengeçti
Nice sarp yoldan, badireden geçti
İnandık dedi, soluklardan geçti
Bordo-Beyaz Şampiyon, gözlerde yaş

Beyaz duvaklık, bordo mertlik demek
Bir borç vardı, onu aşkla ödemek
Yiğidin harcında, olursa emek;
Bordo-Beyaz Şampiyon, gözlerde yaş

Kültürde, Ekonomide, Sporda...
Elazığ öne geçsin her skorda
Haykırsın yüzler, bir şehir var orda;
Bordo-Beyaz Şampiyon, gözlerde yaş

Gün oldu, dalgalar tırmandı dağa
Heyecan, endişe çıktı doruğa
Işık, ses yarıştı çığlık çığlığa;
Bordo-Beyaz Şampiyon, gözlerde yaş

Her oyun bir şiir gibi kuruldu
O zevke; ne gönül, ne göz yoruldu
Sadece, yazılan destan soruldu;
Bordo-Beyaz Şampiyon, gözlerde yaş

Kar demedi, tipi demedi koştu
Böyle candan taraftar ne de hoştu
Anadolu seninle tekrar coştu;
Bordo-Beyaz Şampiyon, gözlerde yaş
                  
                           (04.05.2002)

Bedrettin Keleştimur
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Sokaklar bizim ızdırabımız

Kimsesizler kalmasın
Kimsesizler üşümesin
Düşmesin sokaklara! ..

Sokaklar ıssız
Sokaklar öksüz
Gariplerin meyhanesi! ..

Zehir kusar karanlık
Şehir kumaşına inat
Yarasalar kanat çırpar! ..

Renklerine baksınlar;
Solgun, yorgun, vursun yemiş!
Ne gök mavisi..
Ne yer atlası..

Sokak sokak düşer izim
Gün soğuk,
Rüzgar kesik kesik eser

Sokaklar sersem
Kaldırımlar divane
Sessiz çığlıklar yürür! ..

Sokaklar;
Ne şefkat yorganı var
Ne ıslak gözler,
Ne de bir bekleyeni! .

Sokaklar;
Gece matem çöker
Çekilir kalabalıklar
İçin için ağlar,
Hüznün karaltıları

Evlerin kapısı
Ziyasız, ziyadesiz
Açılır sokağa...
Sokaklar,
Kapalıdır evlere! ..

Sokaklar,
Çığlık çığlığa ağlamaklı
Işıklar donuk,
Gözler kaçamaklı..

Anneler,
Gün batımında;
“yerler mühürlenir” der
Kuşlar bile yuvalarına
Sökün eder...
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Garibim çocuk neder? ..
Sorusu bile ağrılıdır
Vebale çağrılıdır! ..

Sokaklar,
Şehrin sokakları...
İçinde karabataklar! ..
Batağın karasında,
İki düğümün arasında;
Biz kalmışız, biz kalmışız...

Bedrettin Keleştimur
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Sokaktaki çığlık

Betona yapışan yalın ayaklar! .
Işıktan kaçar, mehtaba sığınır..
Kaldırımlar yorgun düşer, uyuklar! .
Sokaklar ıssız, çocuklar kimsesiz..
Hani, nerede şefkat damarları?
Meğer, şehirde sevgi öksüz kalmış..
El açar çocuk, merhamet dilenir! .
Aşk ile rağbet bulmazsa  bilenir..
Soğur yüreği,  buz kesilir sokak! .
Senden kopan parçanın çığlığını,
Dinle! . Bu bir efkar türküsü değil..
Senin ellerinle yaktığın ateş!
Sokaktaki çocuk, garibim ülke..
Aynaya düşen resim yalan, yalan! .
Sorgusuz sualsiz taşmış kabından
İnilti gelir, kaldırım taşından..
Kaldırın bu ayıbı üzerimden! .

                   10.12.2006

Bedrettin Keleştimur
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Son fasıl

Akıl girdabında dipsiz uçurum
Nasıl çeker kendisine bir bakın
İdrakimden uzak tuttuğum ölüm
Meğer bana gölgeler kadar yakın

İçimdeki yangın nasıl sönecek
Bu devran bizi kavurup dönecek
Belki, ‘can azat olunca’ dinecek
Ölüm, bizlere uyku kadar yakın

Dudayev, Kafkasların ‘yalnız kurdu’
Asrın ‘Cehl’i, ‘Vahşi’ ce pusu kurdu
Yarab! Çiğnetme sen bu aziz yurdu
Hasret şerbeti ‘Uhut’ kadar yakın

Kavganı ‘ahit’ bildik ömür boyu
‘Kayı...’ gibi tebşire şayan soyu
Hürriyet için verilecek toyu
Canlar pahasına dün kadar yakın

Garbın ve şarkın şefkat pınarında
Zalime vurulacak şamarında
Anadolu mazinin imarında
Gaye ve ufkuna, şanıyla yakın

Süzülürken kartal bakışlarıyla
Civanlarımız o pak nakışlarıyla
Düşmana birer birer akışlarıyla
Cevşenli  siperler, murada yakın

‘Gaip’den, ‘Zahir’e giden yoldayız
İmam Şamillerle aynı saftayız

                                Kanayan yaramızla secdedeyiz
Gülen yüzlerle doğacak gün yakın

Bedrettin Keleştimur
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Sözü hoyratça söylemek

Sözü hoyratça söylemek

Hakimdir! .
Kapın çalan ha, kimdir?
Er kişinin vicdanı;
Kendisine hâkimdir

Kapanmaz!
Dil yarası, kapanmaz
Açma, tefrikaya kapı;
Aralarsan kapanmaz

Karıştırma!
Sapla, samanı karıştırma
Sözü, kinle yarıştırma
Bir söylersen, on dinle;
Sükûtu, korkuyla karıştırma!

Edep içre olmayan
Söze, saçma dersiniz!
Bir atımlık barutun
Adına, saçma dersiniz!

Zıtlar ikilem değil,
Hayatın senfonisi
Ak, karayla bilinir
Birbirinin hamisi! .

Eski Dostlar,
Anılarda Eski Dostlar
Mazi, perde perde açılır;
Işık gibi doğar, Eski Dostlar

Elazığ!
Azığı bol İl, Elazığ
Haset düşmüş içine,
Ellere vermiş azığ
Kendine etmiş yazığ

Kanat ol!
Uçmak için kanat ol
Dosta güven ver, yar ol;
Yârine kol, kanat ol.

Taş koyulur!
Taş üstüne taş koyulur
Girme namert fendine;
Yol üstüne taş koyulur

Nehir olur!
Çay, pınar; nehir olur
Hüzün yağmurları akar;
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Gönülden göze nehir olur

Soldurma,
Gülü kokla, soldurma
Halka tepeden bakıp,
Gönülleri soldurma! ..

Boşalır,
Vermeyen el/ boş alır
Mütevazı toprağa
Gökten rahmet boşalır! .

Çekmeli,
Göze sürme çekmeli
Akıl, izan olmayanı
Göz önünden çekmeli! .

Ben olmasın,
Al yanakta ben olmasın
Sen var iken, biz var iken;
Her söz başı, ben olmasın!

Duaya ihtiyacım var
Silinmez yaram, acım var
Ne kışım, ne yazım var
Ben Kıbrıs’ım, ben Kerkük’üm! ..
Ben şefkatin adı, Anadolu’yum
Ben bir koca çınar
Ebedi Devlet yurduyum…

Kötü söz, od yatağında taş olur
Güzel söz, bal peteğinde aş olur!

Kanadım,
Sanat, kolum kanadım
Kırılırsa kanadım,
Nerede kalır adım? ..

Sanat dünün görkemi
Ezelden kalkan gemi
Götürür asırlara,
O şirin endamı! ..

Yarınlara
Taşınır yarınlara
Umut dolu bir nesil
Kültür ve Sanat ile
Taşınır yarınlara! ..

Sür tarlayı!
Tohum at, sür tarlayı
Nerede yağmur varsa;
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Oraya sür tarlayı!

Yazmış yazın!
Kader yazmış yazın
Gönlünü hep ferah tut,
Kışa dönmesin yazın!

Tuzak Olur! ..
Toprak hâki, tuz ak olur
Huzur/Güven göç etti mi?
Dağda şaki, yolda tuzak olur! .

Tuzak olur!
Toprak hâki, tuz ak olur
İlim/Hikmet göç etti mi?
Nefis cana tuzak olur!

Dolanır,
Ay menzilinde dolanır
“Keser döner, sap döner”
Taş ayağına dolanır! ..

Karanlık gelir,
Gün sonrası, karanlık gelir
Bağdan-Bahçeden can çekilir;
Kış, tipi, kar/ anlık gelir! ..

Karanlık gelir,
Gün sonrası, karanlık gelir
Tarihin utanç dönemi,
‘Orta Çağ’ karanlık gelir! ..

Sürgün verir,
Dal budak, kök sürgün verir
Hayat karmaşık bir yol;
Kâh mekan, kâh sürgün verir! ..

Boğazlar,
Kıtalara, ‘köprü’ boğazlar
Felluce’de, Telafet’te,
Eşkıya nice can boğazlar! ..

Durulmaz,
“Su, bulanmadan durulmaz”
Fitne, fesat, tefrika ile,
Bulanan belde de durulmaz! ..

Filistin ağlar
Başsız kalan yurt ağlar,
—Ya Hürriyet, Ya Ser diye;
Köke dadanan kurt ağlar! ..
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Bela,
Kan kusar güne, Kerbela
Sırattan geçilir, güç belâ
Giyilir dünya elbisesi;
Yakar bedenimizi belâ! ..

Çözülür,
Dizlerin bağı çözülür!
Damla damla ter döker;
Donmuş yürekler çözülür! .

Gömülür,
Kumlara gömülür inat!
Bir seda; Ey Süreka;
İçindeki kini at! ..

Dünyada mekân ya Van olur
Ahirette, ya İman olur
Hâl ilmi ile bak dünyaya;
Tatsız, tuzsuz aş yavan olur!

Yârin gözü iki çeşme
N’ olur yaramı deşme
Aşk gözünü doldurur;
Ab-ı hayat olur çeşme! ..

Dert yaman deva göçer
Zevk-ü sefa, hevâ göçer
On binlerin günah keçisi;
Veli Göçer, Veli Göçer! ..

Kâinat nefes,
Davut’a ses verir
Bir karınca, kararınca;
Süleyman’a ders verir! ..

Edebiyatları enkaz
Götürdükleri kaz!
Az demeyin sakın ha;
Gölgenizde yobaz! ..

Zam deme,
Gam alır beni, zam deme
Bir yanım vurgun yemiş
Al yere vur, zam deme! ..

Yaka tutar,
Bu millet yaka tutar
Sandıktan kaçanları
İki elim, yaka tutar! .

Düşte gör,
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Dost, düşman kimmiş düş de gör
Hayal edemediğin,
Ülküleri düşte gör…

Kurt dadanır,
Meyveye kurt dadanır
Kendi haline bırakılan;
Sürüye kurt dadanır…

Duman olur,
Zirveler duman olur
İçinde çığlık kopar;
Etraf toz- duman olur

Parça bütünde güzel
Hakka esaret güzel
Dertlere şifa veren;
Hazreti Furkan güzel…

Kestirir,
Ağaç yontar kestirir
İnsan sevmediğini
Ki, gözüne kestirir…

Uyutulur,
Anne kucağında yavru,
Ninniyle uyutulur…
Suni gündemle,
Millet uyutulur…

Gıybet olur,
Her kem söz, gıybet olur
Yalanın adı iftira;
Sızlatır, gıybet olur…

Toprak alır,
Acımı toprak alır
Bu vatan, bayrak için;
Tacımı şehit alır…

Örülür,
Başa çorap örülür
Bin bir dolap peşinde,
Sinsi tuzak örülür…

Reklâm eder,
El-âleme reklâm eder
Görünmeyen yüzünü
Tanıtır reklâm eder…

Muradına,
Ermişler muradına
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Turan adıyla bu gün,
Kavuşur muradına…

Alçak olur,
Seven gönül alçak olur! .
Gözü gönlü aç, şükürsüz;
Nimete nankör alçak olur! .

Torpiller,
Gelen gideni torpiller! .
Gidenin ‘kara defteri..’
Gelene yol olur, torpiller! .

Okul olur,
Millete ocak, okul olur
Tüter bacası nefesinden;
İlme’l yakin O/ kul olur! ..

Kimin fermanı, Islahat! ..
Yüz elli yıllık maslahat
Yakarışımız Huda’dan,
Bizi hayırla ıslah / et! ..

Oku,
“İkrâ” ilk emir oku
Kelimeler ışıl ışıl;
İlmin sadakta ki oku!

Cehaletin taassup kokan
Evladını gömdüğü o / kuma
Pusatlanır kelimeler
Kalbe huzur verir okuma! .

Devedeki inadın,
Önünde yürür eşek! .
Taşır akıl yükünü;
Akıldan pay almaz eşek! ..

Yiğide, ne top dayanır ne gülle! .
Namerde aman vermez, yıkılmaz...
Yıkılır, dostun attığı bir gülle! ..

Gün ışırken semanın,
Altın kandilleri söner..
Vatansıza teslim olmaz;
Ne son kale, ne son er!

Göz göz petek altı köşeli,
Arı, bin bir çiçekten bal alır! ..
On bir hece altı duraklı,
Şair, özümden bal alır! ..
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Adı, ‘Nur Tepesi’ Telâfer
Çığ düşmüş, ‘Telâfet..’ olmuş!
Türkmen diyarı, Telâfer
Irak düşmüş, ‘nur tepesi’ne zafer! ..

Haksızlığa hak ister
Sızlayan vicdan hak ister
Işığıyla titrer mum,
Aydınlıktan hak ister! ..

Kan tutar,
Dehşet anı, kan tutar
Huyu, suyu bir olan;
Damardaki kan tutar!

Bedrettin KELEŞTİMUR

Bedrettin Keleştimur
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Şehirden tablolar

Akışta kenetlenmiş kalabalık misali
İnsan, araba seli; betondan kuşatılmış..

Kör, topal yapılaşma ki, gecekondu hali
Gündüz malzeme yığmış, gece temel atılmış..

Herkes birbirinden, insan halinden davalı
Bir göç dalgası ki, toprak parsayla satılmış..

Kaldırımlar, binlerce insanın soluğunda
Adımlar, varlığı yutan çamur bolluğunda..

Yarıştır şehirde hayat farkına varılmaz
Gün doğmuş, gün batmış; yarın ne olur sorulmaz! .

                Beton duvarlar yeşili içinde saklamış
Toprağın kokusu şehirde yasaklanmış..

Çocuklar hasret büyür dört duvar arasında
Güneş görmeyen gözler hicran yarasında! .

               Üst üste yığılmış evler; toz toprak içinde
Sis tabakası, göğe perde olmuş biçimde.

Bir işkence mi şehirde bunca geçen zaman
İnsanı çepeçevre saran sorular yaman

Gelişme mi diyelim betondan ördüğümüz
Çirkin yapılaşma tamamen kördüğümümüz..

Meğer hayatı zindan etmişiz kendimize
Şehrin havasında muhtacız benliğimize

Katledilen sanatımız bizleri yaralamış
Eskinin zarif estetiğini parçalamış

Tabiatın çehresi betonlaşarak donanmış
Heyhat ki ruhumuzu kabzederek dadanmış

İnsan,tarih,fikir, şuur kökünden budanmış
Enkaz-ı beşer altında kainat aldanmış. 
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Şiir gecesi

Gönül mızrabını çal, nesrin bittiği yerde
Şairleri haykırsın bu milletin her yerde
Şiir gecesi bugün, mezire’de düğün var
Mısraların dilinde, ‘ülkü’ kalmasın yerde…

KENDİ KENDİSİNİ YER
“Baba”nın mirasını, kendi varisleri yer
Siyaset ikbalini ilham perileri yer
Bir devri-daim dünya; sahneler değişmekte,
“Değişmeyen taassup” kendi kendisini yer…

CANANDAN OLDU
Oğul vereyim derken, ‘petekteki baldan’ oldu!
Aşı yapayım derken, ‘daldaki meyveden’ oldu!
İpek böceğindeki hünere özendi de;
Koza alayım derken, kendi canından oldu…

  GECİKEN ADALET
‘Geciken adalet’ adaletsizliğin kendisi
Cürmü  meçhul cinayet, sahipsizliğin kendisi
Ayak sesleri soluklarıyla uzaklaşmada;
Gel gör ki kaldırımlar takipsizliğin kendisi…

ÇEKECEK O…
Feryadımı Ferhat’a sor, acımı çekecek o!
Sırrımı sükutla yor, yükümü çekecek o!
“Kişi arkadaşının yolu üzerinedir”
Celladımı dostuma sor, ipimi çekecek o! ..
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Şiir üzerine

Şiir, duygu pınarı
Sevda ile içilir

Raks eder kelimeler
Bir gül gibi açılır

Mısralar kanatlanır
Maveralar geçilir

Muhabbet sofrasında
Zevkten, hevadan  kaçılır

Perde ötesi sırlar
Mısralar saçılır

Şair laleye benzer
Dikenlikte seçilir

Bir değil, bin prova
Hasret ile biçilir

Dil, okyanusta mercan
Nefes olur uçulur

Sözü, namus bilirim
Ses, ahenkle ölçülür.
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Şiirin ikliminden

İlmin hikmet gözesinden ‘çağ..’ oynadı
Çer-çöp haline gelince, ‘bağ..’ oynadı
İlahi.. Her tecellide nur ayetin;
Bir çığ düşünce yerinden ‘dağ..’ oynadı

Nasihat telkin edici kelamı kestiler
Kalplere şifa verici selamı kestiler
Kendi gönül doktorunu kaybetti cemiyet;
Hak’tan rıza dileyici duamı kestiler! ..

Gönle metanet, şuura sükunet dil olur
Canda ikamet, dokuda letafet dil olur
Dosta selam, meclise selam, bedene ilam;
Halde tesbihat, sohbete nezahet dil olur

Kalp gözü açık, bütün ilimlere yakın
Toprak gibi mütevazı ol, cimrilikten sakın
İman etmek için bütün deliller kainatta,
“miskale zerretin” ayeti taşır Hak’ka  yakın

Senin dersin, adabın, hukukun; Töredir…
Hak bildiğin, dine-akla-örfe göredir
Bir çözülme, yozlaşma varsa kendinde bil
Nur feyzinde kelamın, ayetlerle süredir…

Gök boşluğuna gözlerim dalıp gitti
Sonsuz azametine de7rmanım gitti
Örümcek yuvasını yapmaktan aciz
İdrakim, ilahi vecdi tadıp gitti..

Türk töresinde işlenmeyen suçu,
Şimdi nasıl da işlerler, şaşarım! ..
Yuva yıkmaya uzanan namahrem
Eli, kesmeyen adalete şaşarım…

Dualar, aminler vatanda beraat
Çiçekler, sümbüller ruhumda nebat
Sensiz neyleyeyim ben dünyaları;
Yarab.. Eyle, daracık dünyama sebat…

Budanmak, kesilip yontulmak isterim
Tutunacak bir dal, budak olmak isterim
Gölgesiz, meyvesiz  bir ağaç neye yarar;
Güneşe siper, aleme miğfer olmak isterim.

Hakkı hak bilip tutmayan utansın
Sözü sohbet bilip uymayan utansın
Dil gönlün aynası, aklın terazisi;
Kalemi sır bilip susmayan utansın..

Zulmün teşhir vitrininde fikir talan oldu
Asrımızda sözün sermayesi yalan oldu
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İnsanı dıştan içe, içten dışa fetheden
Tefekkür mimarının eseri nalan  oldu..

Sanma gönül makamları viranedir
Dünyalar, ondaki ‘alem..’ divanedir
Aşıkta kainat, bir ırmak misali;
Cemali görmeyen gözler biganedir…

“Alnın açık, başın dik olmalı..” bütün ömrün
Hak’ka eğik, halka tevazu içinde görün
Ne makamdır, ne mevki insana değer veren;
Güzel ahlak elbisen olsun, takvayla örtün…

Akif’in nazarında öyle bir nesil ki, Asım…
Düşürmeyecek asla kendi kültürüne hasım
Medeniyet irfandır, şol  kaynağında marifet
Ahlak ve şeciyeye  rağbet her yirmi dört Kasım! ..

Şehri  Kabristan gördüm, ‘ölümsüz gerçek’ orda
Kupkuru kavganın bittiği dönemeç orda
Ne mazlum, ne mağrur endişesi(..)  o mabette
Öyle bir hayat ki, ‘ebedi hakikat’ orda…

Yemyeşil tabiat nasıl da kömürleşiyor
Ana rahminde cenin, can bulup ömürleşiyor
Bir vücut veren var, kudret eli şu nizamda;
Bir fidan ki, ilahi filitrede  gürleşiyor…

Para denen meret, ipsizi bey eder
Şatafatı seyret, soysuza kul eder
Alımlı çalımlı yürüyen biçare;
Şu dünya lanet(?)  gözleri kör eder..
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Tarihin gül yüzü

Odasında nurdan abide gibi
O hal; ne asil, ne soylu bir duruş! ..

Kalın gözlüklerinin arkasında
Tarih, edep, vuslat bir dönem saklı! .

Hatıralar canlanır, alevlenir..
Ninemin iki gözü çeşme, nehir!

O ağlarken, sanırsın tarih ağlar
Gülerken, bütün zaman gülerdi! ..

Acılar, alınlarına yazıldı
Ar mayası, ömre nisbet çalındı! ..

Nasır bağlamış eller ve ayaklar
Kağnıları binbir kâhır çekerdi! .

Yürür, çile yürür; büyür, dert büyür..
Öğütür, harman olur, derde yürek..

Gün batarken, içine doğan güneş
Sabır meyva vermiş,  acı bir ilaç! ..

Tatlı ninniler hayatın kumaşı
Bir yumak gibi açılır dünyama..

Kelimeler, dualarla yıkanmış
Aminlerle,  dudaklardan dökülür! ..

Beynimdeki bütün şifreler ondan
Bir kutsi zenginlik verir hayata! ..
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Temiz sayfalar

Aynı telden nakarat
Kaldırın örtüsünü
Saçılsın sözün iffeti
Yerlere...

Yerler çimlendirsin
‘Haset bahçelerini..’
Koparsın gözün ferini,
Gönül bağından! .

                                Bağ-ı viran olmuş
Dilim dilim doğranmış,
‘Hamaset..’
Çıkarsın aklı çileden
Çark-ı felek

Çark eden,
Fikrin namlusundan!
Ecel terleri döken,
Çıldırsın insanlık! .

“Bir gemi kalkar limandan”
Kaptanı, ‘hayta..’
İsyanlara kürek çeken tayfa,
Sildirsin beyinlerden
‘Temiz sayfaları..’

Göğe yükselen başlar,
Kirlenirse taş kesilir! .
Terk-i diyar edilen sevgi;
Hasrete nakkaş kesilir..

Bardağı taşıran,
Fırtınalar dinlesin..
“Sükutu hayale uğramış..”
Milletin diline düşen
Pervaneler inlesin! .

(17.05.1996)
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Türküler yanık

Türküler yanık
Türk’ü söyleyen
Sanık! ..

Bir bilinmezin içinde
Kördüğüm olmuş
Katran içmiş geceler
“Gördüğüm manzara”
İçler acısı,
Bir kabus olmuş…

Hoçali, Laçin ve Şusa
Sessizliğinde Kelbecer
Bir gece baskınında
“Ölüm çığlıkları”
Vatanımda hapis olmuş…

                                İçim yangından farksız
Aklım yüreğimde kın
Dolup dolup taşıyor
“Fırtınada dalgalar”
Nefsim bana habis olmuş..

Nerede serden geçti
Sırrını yudum yudum
Ser vermeyip içtiği
Soluklar hissiz olmuş..
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Unut diyorlar

Unut diyorlar, dünü!
Dünün gölgesi inmesin, bugüne! .
Nasıl unutulur?
Dünün yaslı düğünü!
Bugün,
Yaşadığın gün! .
Yarınlara,
İnce zarıyla yuvarlanır.
Su akar,
Kendi mecrasında!
Ağaç büyür,
Kökleri üzerinde! .
İnsan,
Üç-beş damla kan,
Binlerce kaygı-endişe ile gelir dünyaya!
Mazi,
Tarih, şuur, fikir ve hafıza!
Ezel ve Ebed çizgisi üzerinde yürür.
Bir doğru da,
Binlerce, sayısız nokta!
Aynı ukde üzerinde;
Acılar, sevinçler, kaygılar, endişeler
Bir harman olmuş,
Savrulmuş gök kubbeye!
Gezdin mi  bu ülkenin,
Ad verdiğin  dağını, taşını!
Konakladın mı?
Vahşi ve yahşi vadilerinde!
İçtin mi?
Yaylaklarında soğuk sularını!
Dinledin mi?
Kopuz çalan aşıklarını!
Ney inlerken,
Kendimi bulurum Sazın tellerinde!
Öfkem tırmanır,
Dağlara, dağlara!
Hala sıkılmadan,
Unut diyorlar, dünü!
Bırak hafızanı diyorlar! ..
Dünün hatıralarını! ...
Yazık, yazıklar olsun!
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Unutamadığımız usta kalemler

Onlar, bu şehrin yağız yüzü..
Kalemleriyle, bir dönemi aydınlatan yiğidin has kumaşı! .
Tarihini yazdılar, bu şehrin doyasıya..
Geriye döndüğümüzce baktık,
Onların yüzleriyle bütün şehre! .
Kalem ve Kelam,
İki sır dost birbirine!
Kaldırdılar,bütün ervahı  ayağa! .
Vicdanlarına tanış oldular,
Ölçtüler, biçtiler, tarttılar..
Sözü her dem hayra yordular! .
Kalemleriyle, doğruları sordular! .
Şairin dediği gibi,
“Onsekiz, ondokuz, yirmi, yirmi beş
Yaşlarımızdır.
Deli rüzgarların estiği dağlar
Başlarımızdır.
En yüce doruklar mezarlarımız,
En sivri kayalar taşlarımızdır.”
Dağ, tepe, vadi demeden koşan,
Her koşusunda, fırtınalar koparan
Kale erlerimizdi, onlar!
Onlar şimdi,
Bu şehrin hafızasında..
Sözünde, sohbetinde, meclisinde..
Atılan her temelin harcında,
Her fikrin, her düşüncenin nakışında! ..
Tarifini yaptılar bu kutsal mesleğin;
“Haber ve fikir hamalıyız..” dediler..
Değişmediler bu hamallığı,
Hiçbir mesleğe, hiçbir makama..
Çile örgüsü gibi,
Örüldü her hadise, bu sanatın has ipeğiyle!
Görüldü mavera,
Yolculuğun en zirve günlerinde!
Destanlarımızın yüz akı oldular,
En dolu mısralarla anlattılar, “Çaydaçıramızı..”
Bizim türkülerimizi söylediler..
“Tarihi yazmak, yaşamaktan zor dediler”
Bu yol, bu yolun garip yolcuları,
Bir soylu ağaca benzer!
Kökleri derinlerde,
Kendi toprağından  alır gıdasını,
Gövdesi bir dağ,  metin bir zirve gibi
Dalları devşirir,  en güzel meyvaları! .
Akar nehir; deryaya,  deryaya!
Kalem konuşur,
Bir şehir kalkar ayağa! .
Sarılır  nice ak alınlar bayrağa,
“Şehit kanları gibi,
Mürekkepleriyle su verir toprağa..”
Onlar, bu şehrin birer meşalesi..
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Bir fanusa benzer yüzleri,
Bir bakın o kalemlerin diliyle,
Geçen bir asrın has kumaşına..
Okuyun geçmişi ezberden,
Onların sütunlarından..
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Vermeli

Deliye vermeli,
Pirinç taşını
Başını,
Yara yara
Ayıklasın! ..

Aslıya vermeli,
Gözün yaşını
Kirpikleri
Süze süze
Sayıklasın! ..

Veliye vermeli
Dünya pasını
Kirini,
Döke döke
Savaklasın! ..

Bedrettin Keleştimur
01 Aralık 2006
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Yaman bir ok gibi

Başbağlar, başbağlar!
Kem gözden sakınır, başbağlar!
Acıyı içine gömer,
Kem sözden yakınır Başbağlar!
Munzur yaman bir ok gibi
Sızısı kırkgöz’den akar! .
Gidilecek yol yok gibi
Hasreti yürekler yakar.
Bozbulanık nehir gibi
Karasu, deli dolu akar!
Yeşil duvaklı şehir gibi
Eğin, ‘taşa zincir takar’
Kıvrılır bir yılan gibi
Yolları endişe kokar..
Savrulur heyelan gibi
Kan ve barut kokusu çöker!
Her bir kanadı süs gibi
Kafesten gelen ses gibi
Güneşi örten sis gibi
Damla damla gözyaşı döker...
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Yeni gün duası

YENİ GÜN DUASI

Ay ışığı koynunda,
Nevruzun! ..
Tebessümü,
Avuçlarına al

Börtü-böcek,
Karınca uyanır
Bu sevdanın
 Gözyaşını,
Yapraklarına sil

Su yürür,
Hayat yürür
‘Yeni Gün’
Duasını,
Yüreğinle oku

Toprağa
Nişan düşer
Çiçek tozunda,
Sevdası bal

Rengârenk kumaşı
Halay çeker,
Şemsin nurundan,
Gıdanı al

              Bedrettin Keleştimur
              30.12 2006 Elazığ
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Yeşil ve Mavi

Beş yüz gün
Beş yüz gül
Zaman gülümsemekte..

Yeşile boyanmış
Hastahane…
Türbeler gibi
Çil çil serpilmekte..

Mavi ve
Ufuk ötesi…
Duvak duvak mekan
Yeni dünyalara açılmakta…

Siyaset ve polemik
Zirveler…
Ağrı dağı kadar dik
Gözleri korkutmakta…

Hırçın mı hırçın
Dalgalar…
Sular köpürmekte
Her dalga bizden
Bir şeyler götürmekte…

Yalnızlığa doğru
İnsanlık;
Garipleri oynamakta
Günler elimde
Bir tespih gibi
Çekilmekte…

Hayat
İki büklüm omzunda
Ağır bir yük gibi
Başlar,
Yere eğilmekte…

(1 Mart 1993)
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Yoramadım yar

Gün sensiz doğdu,
Gecem sensiz geçti
Rüzgarlar bile,
Sensiz sükut etti! ..
Ay yüzünde de,
Belliydi hıçkırık
Sükutu hayra yoramadım Ey yâr

Deniz mehtapsız,
 Issız kumsal gibi..
Dalga poyrazsız,
Durgun derya gibi..
İçimdeki sessizlik,
Ürküten çığlık! ..
Sükutu hayra yoramadım, Ey yâr

Bak gözlerime,
bir dünya dönüyor! ..
Bak sözlerime,
alemi geziyor! .
Sevda yüklü gemide,yelken almışız..
Sükutu hayra yoramadım Ey yâr

Rüyalar,
Gerçek hayatı seziyor! ..
Kanım candan;
Damla damla sızıyor
Eriyorum,
Yaralarım azıyor! ..
Sükutu hayra yoramadım Ey yâr

Bedrettin Keleştimur
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Yüce okuldayız

Hayat bir gün gibi günden de kısa
Her soluk hayatla izdivacımız
Sınırlı düşünen akıl nakısa
Gün be gün şiddetle artar acımız.

Geceyi gündüzün üstüne dürmek
Sebepler illetinde hayat sürmek
Zamanı heba edip öldürmek
Gülmek, güldürmek bitmeyen sancımız

İnişli ve çıkışlı bir  yoldayız
Kainat denen yüce okuldayız
Dilde, renkte, ırkta ayrı koldayız
İman ki, bizi biz yapan harcımız

Basitten mükemmele doğru gidiş
Düşünceleri allak bullak ediş
Bir damlada hayatı didik didik
Halk edene teslimiyet amacımız.
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Yüreğim vatan çarpar

Gurbet dolu sancı
İçim yorgun be hancı
Yüzler bana yabancı
Gözlerim sürgün  bakar

Yürek ağlar vatan sızlar
Vatan ağlar yürek sızlar
Yüreğim vatan çarpar

Sadık dost toprakmış/ yurtmuş
Gurbet içimdeki kurtmuş
Çıra çıra yanan dertmiş
Dertli söze durgun bakar

Garibin yurdu yuvası
Kandillere mum duası
Hasretle erir şurası
O  gönül gözüyle  bakar

Geldik dünya pazarına
Gariplik düştü narına
Sermayem yok ki yarına
‘Hiç’ olur, zatından  bakar

Düşte gör gurbet iline
Kör olma ki garip biline
Dola vicdanı diline! ..
Garip güne, dargın bakar! .
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Yüz var

Yüz var
Kâinata;
Halife seçilen
Yüz…

Dirilişinde
Sıcak!
Ölümünde,
Soğur yüz!

Yüz var;
Siyah, Beyaz, Sarı!
Toprağın,
Nişanı yüz!

Yüz var,
Hayatı boyar!
Kışı bahar;
Baharı,
Kış eder yüz!

Yüz var,
Riya dökülür
Ziya ziya
Açılır yüz!

Yüz var,
Başak gibi dolgun
Çoraklaşmış,
Ölgün yüz!

Yüz var,
Melek misali
Çölü,
Yeşerten yüz!

Yüz var,
Milim şaşırmaz;
“eserden müessire”
Hakikat
Anlatır yüz! ..

Bedrettin KELEŞTİMUR
05.12.2006

Bedrettin Keleştimur
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