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Acı Vermez...

Dün gece bir tanem
Efkar bastı gönlüme.
Azrail; son verecek sandım ömrüme

Hayaller gözümün önünden geçti.
Birer birer,
Derdimi  anlayacak birini aradım,
Kimse yoktu yanımda,
Oturup ağladım..

Gök yüzündeki  dostlarım
Ay  yıldızlar,
Bulutların arkasına gizlenmiş
Bir sevgilim vardı,
Oda mezarına bezenmiş
Kimse yoktu yanımda beni anlayan..
Kimse yoktu yanımda bana hesap soran..

Eski günler burnumda tütüyor,
Bülbüllerin yerine, baykuşlar ötüyor
Yüreğimle kavgalıyım bu gece
Biliyorum ki,   kimseyi dinlemez
Kendini öldürür ama,
Başkasına ve sevdiğine,
Acı  vermez.................

  İbrahim Değerli.13.09.2006

İbrahim Değerli
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Acılar kıvranıyor yüreğimde..

Bir çeyiz sandığın içinde
Sıkılmış kalmış hatıralar
Yazıları silinmiş
Geriye kalan bir kaç satırlar.

Dantellerin içine saklanmış, bütün anılar
Hepsi yerli yerinde,küf tutmuş
Hiç yaşanılmamış sanki,
Biri bilerek unutmuş..

Sanki,
Çeyiz sandığında içinde sürüyordu bir hayat
Birbirine bağlı,sevgi  sadakat
Hatıralar dile gelip
Söylemek istesede, son sözcüğü
Dudaktan yadetmek istesede son öpücüğü
Bir hüzün doldu  gözlerimde
Acılar kıvranıyordu yüreğimde.

     İbrahim Değerli.09.05.2007

İbrahim Değerli
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Adını Her Saat  Anmış Olsam da.

Gel arama sorma gönlüm boş yere
Vefasız birine kanmış olsam da...
Kaybettiğim asla gelmezmiş geri
Adını her saat anmış olsam da.

Haykırsam isyanım karışır yele
Ağlasam gözyaşım dönüşür sele
Korkunun faydası yokmuş ecele
Çöllerde Mecnun'a dönmüş olsam da.

Ne değişti ne de, güldü kaderim
Bir türlü bitmedi derdim, kederim
Arkama bakmadan çekip giderim
Hasretle gün be gün yanmış olsam da..

Dertlerimi sana anlattım gülüm
Çektiğim işkence birazda zulüm
Yalnızlığın sonu değil ki ölüm,
Ayrılık zehrine banmış olsam da...

..İbrahim Değerli(.03.04.2015.)

Şiir dostlarıma katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

'Artık ne sevda var, ne de gözyaşı
Tek yanlı aşk imiş, dertlerin başı
Bir daha vuramam, başıma taşı
Gerçekten sevildim, sanmış olsam da...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Tir-i siteminden hastadır ceset.
Bir dem muradımca etmedim ülfet.
Akıbet çok çektim dert ile mihnet
Üzülürmü acep ölmüş olsamda.....Mahmut Ünsal

Buruk ve hasret dolu geceleri öldüreceğim bir gün,
Bu ayrılık şarkılarını sizin gibi kurşuna dizer gibi söze dizeceğim.
Yarimi benden ayırdığı için talihimi dava edeceğim...
Adını anmaktan bir dakika bile vazgeçmedim, kavuşacağız bir gün! '..Önder
Karaçay

Vefasız bir yarin,düştüm eline
gözümden akan yaş,indi yüreğe
aşk ile cefayı,çektim biçare
yüreğim kan ağlar,susmuş olsam da../ Canan Eren

Öyle bir gel bana sende kalayım
Muradım sevdadır senden alayım
İster ayağına türap olayım...
Her sözüne şeksiz kanmış olsam da..Kemal Bölükbaşı

Ben seni sevmiştim sadece seni
Sen ise mecnuna çevirdin beni
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Hani söz vermiştin vefasız, hani
Ben senden vazgeçmem, kanmış olsam da..Müjdat Bilgin

Bir pişmanlık serde,ağlar gururum.
Düşmüşüm dillere,sevmekmiş suçum.
Dudağımda ismi,söyler dururum.
Başımı taşlara,vurmuş olsamda...............Mahmut M.Özdemir

Sensizliği sineme sardım, deli divaneyim
Yolumu izimi şaşırdım, ben bir avareyim
Çekimine kapılmış, dönen bir pervaneyim
Dans ederim, kalbimden vurulmuş olsam da......Talat Semiz

sensziliği karanlıkta yaşarken
sevdan ile bu yolarda koşarken
aklımda fikrimde bir tek sen varken
hiçpişman değilim yanmış olsamda..şair yusuf Değirmenci

Ne olurdu sanki yaram sarsaydın
Şu perişan halimi gelip görseydin
Sevdamıza biraz umut verseydin
Yeniden yağardım dinmiş olsam’da........Ali şahin

Gidenler dönmüyor nedense geri
Yürekte boş kalır inan ki yeri
Bitti artık gelme ey güzel peri
Zemheri kışında yanmış olsam da.......Bülent BAYSAL

kıskanırdım seni kendi kendimden
deva bulamadım hiç bir hekimden
bu kez sileceğim seni içimden
yüz kere sözümden dönmüş olsam da..  Ahmet Daş 1

Yüreğim derdinle, perişan halde
Gözlerin görmüyor, çaresizim ben
Bülbül gül misali, düştüm aşkına
Unutmaktan başka çözüm kalmadı.Canan Ereren

İbrahim Değerli
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Adını Koyamadım...

Zaman sessizce geçiyor adım adım
Aradım gönlünde, bir yer  bulamadım.
Yakar  bağrımı  kerem, mecnun misali
Aşk mı, sevgimi adını koyamadım...

Dünya dönüyor tersine birde başım
Değişiyor artık hayata bakışım
Değişmeyen bir tek, sana olan aşkım
Aşk mı, tutku mu adını koyamadım...

Sana  kahrım efkardan, dert çokluğundan
Birazcık ver sevginden  mutluluğundan
İçimdeki hasret,  senin  yokluğundan
Aşk mı, sevdamı, adını koyamadım...

     İbrahim Değerli.17.11.2008.

Şair dostlarımın katkıları..Teşekkürler..

Parlayan gözlerinden, gönül sedası
Okuyan aşığım, yürek sevdası
Tattırdı bizlere, hem aşk, hem yası
Vüslatmı aruzmu, adını koyamadım………….Abdurrahman  Yıldız..

İbrahim Değerli
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Ağladım Olmadı, Güldüm Olmadı.

Dokunma kalbimin hassas yerine
Aylar yıllar geçti, yeri dolmadı
Felek vurdu yaram indi derine
Ağladım olmadı, güldüm olmadı..

Uğrunda yanarken hep içten içe
Hasreti katlandı, ikiye üçe
Yolunu gözlerken her gün, her gece
Ağladım olmadı, güldüm olmadı.

Elime resmini her alışımda
Hayale düşlere her dalışımda
Çaresiz ümitsiz her kalışımda
Ağladım olmadı, güldüm olmadı.

İbrahim Değerli..27.03.2011

İbrahim Değerli
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'Ağlamak Çare Mi...

Ağlamak çare mi, gönül acıma
Birazcık insafın, hiç mi yok senin
Sözlerim gitmesin yârim gücüne
Göğsüme saplanan, sivri ok senin

Kapıldın dünyanın bozuk Çarkına
Yıllar geçti Varamadın  farkına
Son defa dönüp de, bir bak ardına
Simsiyah saçıma düşen ak senin.

Ne gama doyurdun, ne de kedere
Yükledin  suçunu bahta, kadere
Arama bulunmaz, aşkı boş yere
Sol yanımda duran, ağır yük senin.

Gündüzlerim artık, geceye döndü
Dilimde sitemim  heceye döndü
Dertlerim  bilinmez niceye döndü
Çektiğim dertlerin, hepsi  bak senin.

İbrahim Değerli.16.03.2015

İbrahim Değerli
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Ağlamaya Değmezmiş.

Ah çeksem  eritir, dağları taşı
Ne hayırsız kulmuş, kıymet bilmezmiş
Artık ne hüzün var nede göz yaşı
Bir yar için ağlamaya değmezmiş.

Boşuna eserken, bu aşkın yeli
Olsa da konuşsa gönlümün dili
Gelsin de bir görsün, bendeki hali
Şu kalbimi bağlamaya değmezmiş.

Kaç gecedir uyku girmez gözüme
Kesildi takatım vurdu dizime
Mahsun mahsun bakma öyle yüzüme
Deli gönlü eğlemeye değmezmiş..

Bu hasret bu özlem, senin eserin
Yüreğimde hala, duruyor yerin
Ardından ah çekip, derin mi derin
Yüreğimi dağlamaya değmezmiş.

İbrahim Değerli.15.11.2015

Şiir Dostlarımı katkıları..Teşekkürlerimi sunuyorum..

Umudum kalmadı bugün, yarından
Unuttum gülmeyi ahu zarından
Kesmiş ise suyu aşk pınarından
Dere olup çağlamaya değmezmiş... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Hasretle bekledim boş kaldı elim
Ölümse bedeli razıyım dedim
Bir ömrü uğruna heba eyledim
Gece gündüz çağlamaya değmezmiş............Naime ÖZEREN

Nuş ettim dilberin lal'i şarabın.
Yaktı ateşlere kalbi harabım.
Yıktı viran etti gönül mihrabım
Bir yar için döğünmeye değmezmiş..Mahmut Ünsal.

Dediler devadır zaman aşımı.
Kandım heba ettim,onca yılımı.
Şimdi kim saracak,benim yaramı
Dost deyipte inanmaya değmezmiş....Mahmut M. Özdemir

hasret yüreğimi eyledi pare
aradım bulunmaz dedime çare
böylesi vefasız zalim bir yare
gönül verip bağlanmaya değmezmiş..şair Yusuf Değirmenci.

Deli tay olmuşum yelem rüzgarla dolmuş
Tarlada başak olmuşum güneşten solmuş
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Lalezar sanmıştım meğer yüreği çölmüş
Bir zalim uğrunda ölmelere değmezmiş...........Bülent Baysal

Ömür geldi geçti, unuttu bizi sevdalar
Kalbim ağlar, benliğim, gözlerim ağlar
İçimde haraboldu bütü, bahçeler bağlar
Yalnızlığı yaşa da, gör ayrılık neymiş...Talat Semiz 2

Bütün gençliğimi harcadım sana;
Koca bir yalnızlık bıraktın bana!
Anladım ah! çaresiz yana yana;
Sana ömür adamaya değmezmiş! ..odğukan

İbrahim Değerli
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Ağlarım.

Gelmiyor içimden selam veresim
Kaderime kıza kıza ağlarım
Ne sokağım kaldı, ne de adresim
Mecnun gibi geze geze ağlarım.

Dertlerim yoğrulur hüzünle gamla
Acılarım başlar, her gün akşamla
Yüzümden düşerken ılık bir damla
Gözlerimi süze süze ağlarım.

Uykusuz gecemde şafaklar söker
İçimdeki sevdam boynunu büker
Gündüz gece olur hasretin çöker
Hayallerde yüze yüze ağlarım..

Kalbimdeki yara, kanar durmuyor
Kanayan yaramı kimse sarmıyor
Söylemeye bile, dilim varmıyor
Dertlerimi yaza yaza ağlarım.

Şu dertli gönlümde, hep saklı kalan
Meğer bir hayalmiş, meğer bir  yalan
Azrail'dir bir tek kapımı çalan
Mezarımı kaza kaza ağlarım.

İbrahim Değerli.5.3.2016

Değerli şair dostlarımın katkıları...

Şu gönül dinlemez oldu sözümü
Hayalin bağlamış sanki gözümü
Ant içtim kaç kere görme yüzümü
Yeminimi boza boza ağlarım... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Seninle başladı yürekte matem
Kar etmiyor artık şikayet sitem
Karayeller gibi içimde esen
Rüzgar olur ese ese ağlarım... Bülent ARKAN

AĞLARIM
......
Geceme doğan şems gibi yüzün
Aklıma geldikçe bakar ağlarım
Sineme ferahlık veriyor sözün
Sensizse cihanı yakar ağlarım..

İsterim vuslatı cemde bulayım
Cansız bedenim nasıl güleyim
O cana yeter ki meltem olayım
Kuytulara sensiz akar ağlarım..
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El sürme yarama azarda kanar
Aşikâr edemem yüreğim yanar
Bi-haber olanlar içmişim sanar
Yanan yüreğime bakar ağlarım.. Hasan öz.

Dertliyim dostlarım,her gün dertliyim,
Günden güne eriyor,canım kardeşim,
Kalmadı içimde yaşam hevesim,
Her ıssız köşeye siner ağlarım...Mahmut M. Özdemir.

Ağlamaktan göz pınarlarım kurudu
Bir zalim için ömrüm heder oldu
sana göre kurbanlık elin oğlu
geçen yıllarımı düşünür ağlarım.Ömer Gündoğan 4

İbrahim Değerli
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Ağlarsın.

Bu sevdaya sende bir düşmeye gör
Gönül dergahında aşkı tararsın
Anılarınla baş başa  kalınca
Maziye ah çekip anar ağlarsın.

Bir yanın yaz olur,  bir yanın tipi
Daldıkça hayale görünmez dibi
Anneyi kaybetmiş çocuklar gibi
Hayale düşlere kanar ağlarsın

Ne olursun birde, sen beni anla
Geçip gider günler, kederle gamla
Bazen gözünde sel, bazen bir damla
Hasretiyle her gün, yanar ağlarsın.

İbrahim Değerli,,02.03.2007..

İbrahim Değerli
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Ah! Bu Yüreğimin Gözü Kör Olsun!

Hayatı yeniden bana zehretme
Bitsin şu ayrılık, gel ne olursun
Hakkın mı var gönlüm, artık kahretme
Ah! Bu yüreğimin gözü kör olsun!

Hayalin düşerken her gün odama
Bürünür bedenim kedere, gama
Unuturdum seni, çoktan ben ama
Ah! Bu yüreğimin gözü kör olsun!

Hasretle geçerken her gün, her anım
Sevda ateşiyle, yanıyor canım
Nasıl dayandı ki, dersen sol yanım
Ah! Bu yüreğimin gözü kör olsun!

İbrahim Değerli..08.11.2014

Şiir dostlarma katkılarindan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

'Yaz, bahar demeden geçerken güzden
Gülmedi şu bahtım, senin yüzünden
Bakma sen düşmezdim gönülden, gözden
Ah! Bu yüreğimin gözü kör olsun! ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

YANAR ŞU YÜREĞİM GEL SÖNDÜR ARTIK
YAZIK ETME NE OLUR AŞKIMA YAZIK
YAKAR YIKAR OLDU BENİ YALNIZLIK
GEL Kİ AYRILIĞIN GÖZÜ KÖR OLSUN...Tahsin Emek

Gülde buy-i vefa olsaydı ey yar.
Bülbüller gül için eylemez,di zar.
Bu aşık-ı zarın çok ağ yari var.
Ah bu yüreğimin gözü kör olsun.....Mahmut Ünsal

Hayalinde sevdi, hayalinde sardı seni
Gül kokladı, eline battı gülün dikeni
Kahrolsun şu aşk acısının ezip geçeni
Aaah, bu yüreğimin gözleri kör olsun.......................Talat Semiz.

Sayın Çandır yazmış benzer sözleri
Bütün gönüllerde durur izleri
Dinledikçe efkâr sarar gözleri
Aldırmadan gülüp geçerim amma
Ah şu yüreğimin gözü kör olsun / Metanet Yazıcı

Hasretinle geçsede aşkım benim her anım
Sevdanın içinde ateşlerde yanıyor canım
Sensiz durmadan yanıyor benim sol yanım
Ah aşkla yanan yüreğimin gözü kör olsun........Reyhan Altaş

İbrahim Değerli
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Akıl Sır Ermiyor..

Akıl sır ermiyor bu aşk işine
Ne gönülden çıktı, ne baştan çıktı…
Her gece rüyamda girer düşüme
Ne hayalden çıktı, ne düşten çıktı…

Yokluğu her yerde, her anı sarar
Canıma tak etti verdiği zarar
Gözlerim mazide hep onu arar
Ne dağlardan çıktı, ne taştan çıktı…

Dolaştım gurbeti bak şehir, şehir
Yollar ırmak oldu, izlerim nehir
Yediğim içtiğim hepsi bir zehir
Ne ekmekten çıktı, ne aştan çıktı…

Hasreti özlemi indi derine
İsterse gelsin baksın eserine
Koymadım kimseyi onun yerine
Ne gözlerden çıktı, ne yaştan çıktı…

İbrahim Değerli.(31.05.2015.)

Şiir Dostlarımın katkıları.

Bir gelen gözüktü açılan falda,
Hasretin içimde, gözüm yollarda
Gözüme sürmesin, rastıksın kaşta
Ne gözümden çıktın, ne kaştan çıktın.........Naime ÖZEREN

Ömrümü tüketti öldürdü beni
Ne de bir kez olsun güldürdü beni
Yaşayan cesedim derler ya hani
Ne yürekten çıktı ne leşten çıktı. Telkök

İçinde bulunduğumuz koca dünya
her gün değişti durdu.
bir ben değişmedim birde seni seven yüreğim.
bekledik sabah akşam sen gelmedin..
her gece dalından dökülen umutlarım;
her sabah filiz verdi.
ne mevsimi idi aklım sırrım ermedi..  Nimet Öner

'Zamanla hasreti indi derine
İsterse bir baksın, yar eserine
Koymadım kimseyi onun yerine
Ben barış dedim o, savaştan çıktı! ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Hasreti işledim kilime nakış
Yokluğun volkandı, harıydı yakış
Ömrümce görmedim öyle bir bakış
Ne hayalden çıktı ne düşten çıktı...... Bülent BAYSAL
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Akıl sır erdirmek ne mümkün gönül işlerine,
Ne zaman ne yapacağını kim bilebilir,
Deryaya düştü mü insan can derdine düşmüyorsa,
Aşk budur işte ne yolundan döndü, ne canı çıktı.'...Önder Karaçay

acısı içinde gelir
hasretinden dağlar erir
çile yumağını sarar
sihirli bir söze benzer
ne kahveden çıktı ne faldan çıktı... Dost Şeref

bilmem hasretime var mı ki çare
çoktan doldu bana verdiği süre
beklerim vuslatı yürek pür yare
ne dağlardan çıktı ne düzden çıktı...Ali Şahin

İbrahim Değerli
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Aklım Ermiyor..

Kalblere yalancı sevğiler sunulmuş
Seven yürekler, gönülden  susturulmuş
Kızgın kurşunla, başlarından vurulmuş
Aklım ermiyor  ömrün tükenişine.

İnsanı nefret, din imandan çıkarır
Sevğisiz bir kalb, bir gün olur tıkanır
Tatlı sözlerle, gönüllerde yıkanır
Aklım ermiyor, bir ömrün bitişine..

Gönül gözünü, şan ve şöhret bürümüş
Zina diz boyu, önümüzde yürümüş
Ecel can almak için yine görünmüş
Aklım ermiyor ömrün tükenişine...

                         İbrahim Değerli.23.02.2007..

İbrahim Değerli
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Aklım Sende Kaldı  Biliyor musun.

Unutmuşsun beni, rahat mı rahat
Kalbimi acıyla doldurdun  kat kat
Aklımdan çıkmazsın, her an her saat
Aklım sende kaldı  biliyor musun.

Bir tek  varlığımsın, sensin hazinem
Yansa da şu bağrım, yansa da sinem
Son sözüm sevmişim, seni bir tanem
Gönlüm sende kaldı biliyor musun..

 İbrahim Değerli..11.11.2007..

İbrahim Değerli
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Aklıma Düştün...

Dün akşam, yine aklıma düştün
Soğuk, ayaz bir gecemde
Bir sabah güneşi gibi doğdun
Gönlümde açılan penceremde.

Meğer daha duruyormuş
Yüreğimde sevdanın izleri
Seni bana getirdi
Uzaklardan söylenen
Bir şarkının sözleri.

Kaybolup gittim sanki,
Bir gönül deryasının içinde.
Bazen hüzünlendim,
Bazen duygulandım,
Yüreğimde çalan
Bir kemanın ağlayan sesinde.

Ne bana yetti, ne de sana
Bu kıymetsiz gönül tahtım
Seninle  sığamadık küçücük  yüreğime
Her bakışda döküldü, salkım salkım
Bir hüzün, bir göz yaşı kaldı gözlerimizde.

       İbrahim Değerli…24.04.2011.

İbrahim Değerli
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Allah Biliyor! ...

Acılarım geçer sandım zamanla
Nasıl kandığımı, Allah biliyor.
Seni hayal ettim, senden kalanla
Nasıl yandığımı, Allah biliyor.

Unutmamı sakın, bekleme benden
Çıkmıyorsun artık, dilden gönülden
Beyhude sevmişim, ne gelir elden
Nasıl sevdiğimi, Allah biliyor.

Nasıl reva gördün, bana bu hali
Varmıdır dünyada, eşi emsali
Dolaşırım kerem mecnun misali
Nasıl gezdiğimi, Allah biliyor.

Hasret uykusunda, geçti yıllarım
Hayalde düşlerde, sardı kollarım
Siyahtan beyaza döndü kıllarım
Nasıl çektiğimi, Allah biliyor.

Melekler sorsun ki, verem cevabı
Senin olsun artık, günah sevabı
Ahretime koydum, bütün hesabı
Nasıl verdiğimi, Allah biliyor.

                    İbrahim Değerli.24.04.2003.

Şiir dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.bu güzel katkılarndan dolayı...

Vazgeçtim dünyadan, bir seni bildim
Varımı yoğumu bitirdim, sildim
Kalmadı dermanım, kapına geldim
Nasıl çöktüğümü, Allah biliyor...'..... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sensizlik bir illet, başımda bela
Gözünün renginde tutuştum ela
Sahipsiz ölüyüm, okundu sela
Nasıl ölüyorum, Allah biliyor! .......... Canan Akpınar.

Aşk ile adandım yanına vardım
Aşk ile tutarda bırakmaz sandım
Aşk ile pervane dolanıp yandım
Nasıl döndüğümü allah biliyor..............Nergizçiğdem

Sapla samanı ayırdım ben zamandan
Yüreğim kurtulamadı hiç acılardan
Avundum sanma sensiz bu rüyalarda
Haykırdım hep adını,Allah biliyor......Reyhan Altaş

Kalemimde kırıldı sensiz yazmıyor
Gözümde yaş oldunda göz ağlamıyor
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Anlamadın beni yüreğim çok yanıyor
Sana nasıl yandığımı,Allah biliyor.......Reyhan Altaş

Olmanı istedim evim kadını
Beraber allalım dünya tadını
Dilimden düşürmez oldum adını
Her gün andığımı allah biliyor...Şair Yusuf Değirmenci

Özlemle geçse de,sensiz yıllarım,
Rüyalarımdasın,hep yanımdasın,
Yüreğim sevginle çiçek açıyor,
Ölümsüz aşkımsın,allah biliyor...Canan Ereren

Suskunum ettirmeyin gıybetini
Bilmezsin zalımsız beş vaktın hali
Ensemde soluyan ecelim kadar
Nasıl üşüdüğümü Allah biliyor........Hazan Armes

Vicdanımın sesine uzanmaz başka bir el
Benim başımdır, ister saçlı isterse kel
Ne boynumu eğerim, ve ne de bükülür bel
Sahte sevgiye inanmıyorum, Allah biliyor......Talat Semiz.

Unuturum sandım ben de zamanla
Yıllar geldi geçti unutamadım
Seni gördüm her ne yana baktımsa
Nasıl öldüğümü Allah biliyor.............Nazan yinanç

Seni yar bildim kapına geldim
Tüm sevgimi geleceğimi verdim
Bir gülüşüne dünyaları verdim
Nasıl yandığımı allah biliyor........... Levent Karakaş

Kalmadı dizlerimde derman
Kalbim yaralı hemde hüsran
Beni böyle hasret bıraktıran
Seni özlediğimi Allah biliyor.....  Saadet Kılıçaslan 1

Başka kimselere vermedim değer,
En çok seni sevdim bilirsen eğer,
Hayata bağlayan sevginmiş meğer,
Nasıl durduğumu Allah biliyor........AliŞahin (Elbistanlı) .

Yaşanırmı sandın nefes alırken
Yokluğun çektikçe yürek kanarken
Koca dünya dar oldu seni ararken
Yaşar mı ölümü Allah biliyor.......Adnan Çatalbaş

Gün gelir de konuşursa geçmişim
Der uğruna nelerden vaz geçmişim
Her çileyi ilmek ilmek seçmişim
Nasıl ildiğimi Allah biliyor....Necdet Arslan 1
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Yürek yanmış,sönermi su ile,
Söyleyverin,gelmesin itfaiye,
Ben alıştım,yaşarım beyhude,
Neler yaşadım Allah biliyor...Muammer Şerif..

Eyvah bu hasretin yandım közünde
Böyle seven yoktur dünya yüzünde
Her seven durmalı bence sözünde
…Nasıl durduğumu Allah Biliyor.....Ozan CEYHAN

Geceyi gündüze sensiz ekledim
Belki gelir diye her an bekledim
Aşkınla tutuştum külüm sakladım
Nasıl söndüğümü Allah biliyor……… Hikmet Çiftçi

Yaralı gönülden yanık mısralar
Okuyan unutmaz geçse asırlar
Kaderin cilvesi bilinmez sırlar
Sabıra dayandım, Allah biliyor.............Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Aman Başbuğum Ölme

Yavuz'ların, başbuğların gittik peşinden
Bir aşı verdi, üç hilalin filizlerinden
Seni çok sevdiğimden, özlediğimden
Aman başbuğum, bu halimizi görme.
Aman bir daha ölme.......

Fakirlik, yoksulluk dedik
Yoksula, hiçbir ümit vermedik
Ecevite bir oğul verdik
Aman başbuğum, bu halimizi görme
Aman birdaha ölme.........

Apoyu dedik, biz asarız
Demirden kazığa, biz çakarız
şehit anaları ağlar, biz bakarız
Aman başbuğum, bu halimizi görme
Aman bir daha ölme...........

Başörtü dedik, çıktık ortaya
Baş örtülüleri düşürdük oltaya
İmzamızı attık, kuru tahtaya
Aman başbuğum, bu halimizi görme
Aman birdaha ölme...

Meydanı boş buldu, osmaniyede kükredi
Arkasından Türk Milletini sürükledi
Ankara'ya gelince etekleri titredi
Aman başbuğum,  bu halimizi görme
Aman birdaha ölme....

Hani, türk Milleti hep birdi
Yandı çeçenistan, diri diri
Daha duruyor, elimizin kiri
Aman başbuğum, bu halimizi görme
Aman birdaha ölme.....

Ne zaman, sahip çıkacağız sözümüze
Ne zaman döneceğiz özümüze
Perdelermi çektiler, iki gözümüze
Aman başbuğum, bu halimizi görme
Aman bir daha ölme.....

Şehitleri Gazileri,  bir anda unuttular
Eski hırsızları ipte kuruttular
Apoyu şehitlerle eş değer tuttular
Aman başbuğum, bu halimizi görme
Aman bir daha ölme.....

Ülkücülük çıkmaz bizim içimizden
Can sıkarak olduk dişimizden
Bir gün hesap soracağız, o vekillerimizden
Aman başbuğum,  bu halimizi görme
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Aman bir daha ölme.....

Çok konuştu diye, kesseler dilimi
Zincirlerle bağlasalar,  iki elimi
Bir tek sen anlarsın, başbuğum halimi
Aman başbuğum, bu halimizi görme
Aman bir daha ölme.....

                    İbrahim Değerli

İbrahim Değerli
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Anıların Gelir, Her An Aklına.

Gün gelirde bir gün, yaşlandığında
Anıların gelir, her an aklına.
Aynada kendine her baktığında
Anıların gelir, her an aklına...

Saçlarına beyazlar düştüğünde
Torunlar başına üşüştüğünde
İhtiyarlığın o zor güçlüğünde
Anıların  gelir, her an aklına..

Ellerin titrer bir şey tutamazsın
Lokmalar düğümlenir yutamazsın
Gençlik günlerini unutamazsın
Anıların gelir, her an aklına....

Sararlarsa sana helalden kefen
Bir tek onu ğötürürsün giderken
Ömrünün son anları  tükenirken
Anıların gelir, her an aklına...

İbrahim Değerli..07.09.2006..

Şair dostlarımın katkıları, teşekkürlerimi sunuyorum..

Yalan dünyanın son çanı çaldı
Süzülen gözler, hayale daldı
Yaşlanmış çınar gölgesiz kaldı
Anılar gelir, her an aklına........Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Anlayamadım.

Bu elem bu keder, vermiyor aman
Ağlamak istedim ağlayamadım.
Maziye dönüp de baktığım zaman
Yıllar nasıl geçmiş anlayamadım.

Hayalde düşlerde, her gün andığım
Dünyada, ahret de benim sandığım
Yokluğunla alev alev yandığım
Yıllar nasıl geçmiş anlayamadım.

Aşktan ümitlerim çıkınca boşa
Sevdalı gönlümü döndürdün taşa
Kalbimle kalırken, yalnız baş başa,
Yıllar nasıl geçmiş anlayamadım.

İbrahim Değerli..02.01.2016

Şiir Dostlarımın katkıları hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Dünya mı dönüyor, ben miyim şaştım
Kurudum sanma hiç, ezelden yaştım
Gün oldu çekildim, gün oldu taştım
Yıllar nasıl geçmiş anlayamadım... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Ömrümü yoluna serdim de geçtim
Bunca gül içinde ben seni seçtim
Sık eledim aşkı santimle biçtim
Yıllar nasıl geçmiş anlayamadım..........Bülent BAYSAL

Aylar yıllar ömür geçti aradan
Fani herşey artık oldu sıradan
Zaman sansalar da çare Yaradan
Yıllar nasıl geçmiş anlayamadım...H.ÖZ,

Seni düşlüyorum her an özümde
Maziden hatıra hayal gözümde
Kırışıklık dolu şimdi yüzümde
Yıllar nasıl geçti anlayamadım...Bülent ARKAN

Saatte akreple yel kovan döndü
Umut ışığımın feneri söndü
Bir baktım mazime dahası dündü
Yıllar nasıl geçti anlayamadım

Takvim yaprakları bir bir döküldü
Sevdam yüreğimle birlik söküldü
Dizleri tutmuyor belim büküldü
Yıllar nasıl geçti anlayamadım......şair Yusuf değirmenci

Çok pişman olsam da artık ne fayda.
Bahar geldi geçti,gelmez bir daha.
Kaç kez dertli basım,vuruldu taşa.
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Yıllar nasıl geçti,anlayamadım.........Mahmut M. Özdemir

Sevdim mi sevmedim mi bilmiyorum
Ağlamakmış kısmetim, gülmüyorum
Perişan çaresizim dertleniyorum
Yıllarım nasıl geçti anlayamadım...Talat Semiz 2

Ben hayat yolunun garip yolcusu,
Nedir ki yaşamın ince ölçüsü,
Tez geldi ömrüme ölüm sızısı,
Yıllar nasıl geçti anlayamadım. 23.01.2016. A.Yalçınkaya

İbrahim Değerli
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Annem, Annem....

Acıyla ızdırapla seyrederken naciz bedenini.
Öptükce mis gibi kokuyordu, annem  tenin.
Söylermisin annem bana gelip gideni
Herkese hakkını helal ediyordu dillerin senin....

Annem dedikce, gözlerini açıp bana bakıyorsun
Ağlama der gibi, gözlerini açıp kapatıyorsun
İki dünyayı hak terazide mi tartıyorsun.
Giderken; Allah kelimesi düşmedi dillerinden senin..

Allah katına çıkarken, bedendeki ruhun.
Boğazına düğümlenen ebu zemzem suyun
Herkesi sevmekti bilirim senin huyun,
Ölürken  kelime-i şahadet getirdi dillerin senin

Şefkatli kollarınla beni bağrına bastığın,
Nice zorluklarla, beni büyütüp beslediğin.
Binbir namelerle, ninniler söylediğin
Hani  nerde annem,  beni sardığın kolların senin.

Sevenlerin ağladı, sen muradına erdin,
Bizler üzülüp ağlarken, sen giderken güldün,
Tabuta konarken dedim, annem sen öldün.
İyi oldumu annem, kına yaktığım ellerin senin..

Sen gittin ama, adın evde hayat sürüyor
Bülbülsüz güller bir bir ölüyor
Evlatların şaşırmış, şaşkın şaşkın duruyor.
Saçlarını kestirmişsin, görünmüş kellerin senin.

Sen gidince arkandan, yemeklerin verildi.
Melekler rabbime kavuştun diye, ne kadar çok sevindi
Hiç kin tutmazdın, herşey  o tatlı dillerindeydi.
Şimdi konuşurmu orda, tatlı dillerin senin..

Senin hatırını istemiyerek kırdımsa.
Olurya istemiyerek şeytana uydumsa,
Banada bundan gönül koydunsa.
Bana hakkını helal etsin  dillerin senin........

                                                    İbrahim Değerli..

Şiir dostlarıma..teşekkürlerimi sunuyorum..

Sevgimizin kaynağı, merhametin menba-ı
Halis muhlis hatundu, evladın sığınağı
Daim hakkı haykırdı, elde tevhid sancağı
Kimki asi olmuşsa, yıkılmıştır ocağı………..Abdurrahman Yıldız
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.

İbrahim Değerli
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Annem....

Acılar çöker annem, sensiz geceme
Bir yalnızlık korkusu düşer gönlüme
Anılarımız gelir gözümün önüne
Annem gitme gitme, ne olursun gitme
Senin acın düştü, benim  yüreğime...

Annem senden başka nasıl dost bulurum
Sen benim nefesimdin, ben nasıl solurum
Sen gidersen inan  ben ölür yok olurum
Annem gitme gitme, ne olursun gitme
Senin acın düştü içime, inan  kahrolurum...

Hani annem söz vermiştin, beni bırakamazdın
Hani sen bana hiç kıyamazdın
Senin mezarını bile, inan  kazamadım
Anam gitme gitme, ne olursun gitme
Öldü diye mezar taşına yazı yazamadım...

Bir rüzgardın sen elimden estin gittin
Yalancı dünyadan sessizce geçtin gittin
Koskoca bir ömrü acıyla bitirdin
Anam gitme gitme, ne olursun gitme
Bu hayatı böyle acıyla bitirme.....

Bilemedim ki tanrım seni benden çok severmiş
Azrail başına bir anda dikili vermiş
Boyun uzamış yanakların gülü vermiş
Anam gitme gitme, ne olursun gitme
Kalbim sanki senden önce duru vermiş....

Ahiretin senin cennet mekanın olsun
Muhammet mustafa inşallah komşun olsun
Arkandan kuranlar susmadan okunsun
Toprağın annem bol, bol  olsun....

            İbrahim Değerli.20.09.2006.

Şiir dostlarıma..teşekkürlerimi sunuyorum..

Binbir zorluk içinde yetiştirdin bizleri
Rahmetin oluk oluk, üstümüzde izleri
Nazarına hasretim, anam yumma gözleri
Ne olur gitme anam, beni yetim bırakma
Yüreğimi dağlayıp, ömür boyu ağlatma…………..Abdurrahman Yıldız.

İbrahim Değerli
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Arattın Bugün........BESTELENDİ.

Gülmedi talihim, hiç senden yana
Akan göz yaşımı, kuruttun bugün
Kastın mı var bilmem, bu tatlı cana
En kötü günümü, arattın bugün.

Aşkın ateş oldu, düştü özüme
Uykuları haram ettin gözüme
Yılların çilesi, çöktü yüzüme
Gülen gül benzimi, sararttın bugün.

Ben kalbimle sevdim, sense dilinle
En güzel hayali, yıktın elinle
Mutluluk sen idin, inan yeminle
Bir Mecnun, bir Kerem yarattın bugün.

Yokluğun içimde, derin bir yara
Gündüzüm geceden, daha da kara
Ölmeden dipdiri, koydun mezara
Dünyamı büsbütün kararttın bugün!

28.09.2014

 SÖZ: İBRAHİM DEĞERLİ
MÜZİK: ERSİN KAYIŞLI
SESLENDİREN: MUSTAFA AÇIKGÖZ

Şiir Dostlarima katklarindan dolayı, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Kulağım hep sende sesin arardı
Gelenden geçenden, seni sorardı
Gülünce gözlerin, mevsim bahardı
Hazana döndürüp, morarttın bugün...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

dilerim bulmasın seni hiç keder
yazdığın mektuplar ölümden beter
bu sevda yeminle mezara gider
eski yaraları kanattın bu gün.Nazan Yinanç

Sende yoksun artık her yer kapkara
Sevdiğim seninle geldik biz nazara
Öldürdün bu aşkımızı soktun mezara
Sensiz kalınca dünyam oldu kapkara........Reyhan Altaş

..

İbrahim Değerli
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Artık  Sil  Desen de, Silemiyorum.

Hani bendim senin, bir tek sevdiğin
Kalbinde aradım bulamıyorum.
Acı bir tebessüm, koyup gittiğin
Artık gül desen de, gülemiyorum...

Maziye  baktım ki, hicran yarası
Bağrımdaki ateş, hasret çırası
Gönlüme bulaştı, isi karası
Artık sil desen de silemiyorum.

Çektiğim ah  kaldı, dünden günüme
Korkular saplandı, beyaz tenime
Hayallerin düşmüş yine  önüme
Artık gel desen de gelemiyorum.

Has bahçemde açan, gonca dır güller
Güle isyan  eden, şeyda  bülbüller
Senin kıymetini ne bilsin eller
Artık öl desende, ölemiyorum.

  İbrahim Değerli..(13.11.2011)

Şair arkadaşlara katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum...

ibrami küstürdün bayram et ayri
su icmez elinden ayran et bari
degerin bilesin degerli gayri
artik yaz desende yazamiyorum....Ekrem Parlak..

 Yağmura susamış toprak gibiyim,
Rüzgarda savrulan yaprak gibiyim,
Bendine sığmayan ırmak gibiyim,
Çağlayıp gönlüne dolamıyorum...Zeki uysal.

Ulaşsa da sana yolların ucu,
Varmaya yetmiyor Zeki’nin gücü,
İçimde hasretin ölümden acı,
Gelmek istiyorum, gelemiyorum..Zeki Uysal..

Derdimi anlattım, kendi halimden
Her gün çekiyorum, kendi dilimden
Bir gün olsun tutmadın, iki elimden
Artık tut desen de tutamıyorum.....Neslişah yaman..

“Aşkımı diri diri kalbime gömdüm

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gömdüm ki bir daha feryât etmesin
Siyah mermerden bir mezar ördüm
Ördüm ki bir daha feryât etmesin…” Hikmet Çiftci..

Aşık oldum rüyamda periye
Gidemedim bir türlü ileriye
Dönüp dolaştım geldim geriye
Artık git desen de gidemiyorum...Ali Ataman...

İçindeki o huri melek ruhu
Gönlündeki sevimli kibir ruhu
Yıkacakken  taştan kaleyi suru
Artık yık desen de yıkamıyorum.. Asuman AKARSEL...

Sanmıştım gönlünde, bakidir yerim
Seninle solacak, gözümde ferim
Bundan sonrasına, Allahtır Kerim
Artık kal desen de, kalamıyorum... Mustafa Bay ZEYBEK HOCA..

Düştüm bir ceylanın karda izine
Aradım bir türlü bulamıyorum
Kapılmışım bir hayal denizine
Artık bul dese de, bulamıyorum...Yağmur Taşdemir...

Öyle derler, bir zaman gelir ki unutulur,
Yalanı anlaşılır da hatunun dili tutulur,
İki damla yaş döker ama sanma ki yutulur,
Ben fani dünyanın yalanını çekemiyorum....Hakan KURTARAN..

Aşkını kalbime, gömdüm bir kere,
Kan ağlar yüreğim, bu son teskere,
Yalvarıp yakarıp, Gel desen bile,
Bin kere Gel desen, gelemiyorum....... NAFİ ÇELİK....

Nice bin türlü dert vardır başımda
Bu ne çile şu gencecik yaşımda?
Kanla karışıktır, akan yaşım da
Daima ağlıyor, gülemiyorum.................Mehmed İhsan USLU..

Gün gelir silinirmi gönülden izin?
Her ağaç yaprağın dökermiş güzün,
Yare ulaşmayan dizenin sözün,
Kırılsın kalemi yazmam bir daha...........Gülşen Gülmez.....

Anlatsan dünyaya gerçek özünü,
Ayırma hak olan yoldan gözünü,
Haykırsan çağlara sevgi sözünü,
Artık bil desen de bilemiyorum...Can kurt...

 Aydan daha parlaktır senin tenin
Gözü sende kalır her seyredenin
Öyle derindir ki bendeki yerin
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Artık sil desende silemiyorum...............Aydanur Duman..

Sahte sözlerine nasıl inandım,
Dertlerime derman olacak sandım,
Baktıkca tutuştum, yandıkça yandım,
Gözümü gözünden alamıyorum...Mehmet Postallı..

Ne kadar ağladım bilsen ne kadar
Bu kadar ağıda çöl bile kanar
Ömrümü yoluna sersemde naçar
Hiç mi titremedin bilemiyorum! ...Vahap Ulukaya..

Alevimdin narına pervane oldum
Yandıkça üşüdüm yandıkça dondum
Cemalin ay mıdır güneş mi ruhun?
Seni gözlerimden silemiyorum..... Saffet Akkaya Sancak..

Maviye boyadım kızıl rengini
Mermere işledim sana sevgimi
Bozdun söz verdiğin bunca yemini
Bir dahamı? Asla inanmıyorum…………………Abdurrahman Yıldız..

Sevdan mazide kaldı, unutamıyorum
Ruhum mapushanede kaçamıyorum
Yeni aşka yelken açtım gidemiyorum
Rüzgarım olsan da yarim, sevemiyorum........İsmail Sadi Salcan

Çayımda şekerim,yemekte tuzum
Aldığım her nefes,içtiğim suyum
Yalnızca seni,Seni Seviyorum...
Artık demek istesem,diyemiyorum... Muharrem Avkın 3

Doya doya kokunu içime çekemez oldum
Terk edip gittin hayal kuramaz oldum
Nedensiz ayrılığı hayra yoramaz oldum
Düşünde gör beni desen de göremem şimdi..Talat semiz.

.

İbrahim Değerli
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Artık Gelmesin..

Dünya bedel konsa, gönül tacıma
Değişmem dünyayı kalem kaşına
Varsın yansın gönlüm, yalnız başına
Şu dertli halimi, o yar bilmesin
Aşkı küle döndü, artık gelmesin..

Ömrüm heba oldu, yalan söz ile
Yüreğimde tuttum, korlu köz ile
Şimdi çıkıp gelmiş pişman yüz ile
Derbeder halimi, o yar görmesin
Aşkı küle döndü artık gelmesin..

Hala saklı bende, son bir bölümü
Sevdası içimde bekler ölümü
Kabrime bıraksın, solmuş gülümü
Beyhude ağlayıp yaşlar dökmesin
Aşkı küle döndü artık gelmesin..

          İbrahim Değerli..19.03.2013.

Şiir dostlarıma katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum...

'İçimde birikti, özlem ateşi
Dimağım kurudu, gözlerim şaşı
Kapattım defteri, üç ile beşi
Yeter ki kalanı, tutup silmesin
Aşkı küle döndü, artık gelmesin..' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Haber salın dönsün gelsin insafsız
Kırık kanat serçe yolsun insafsız
Dönmez ise öldü bilsin insafsız
Kuru dala konarım ben yıllardır '..Müjdat Bilgin..

Söner mi yürekte sevda ateşi
Geldikçe aklıma ela gözleri
Nasıl da yakmışım kendi kendimi
Baharı görmeden oldu zemheri
Aşkı küle döndü, artık gelmesin.....İbrahim Başar

Gönül bahçemdeki gülleri derdim
En güzel yıllarım yoluna serdim
Uğruna canımı esirgemezdim
Boşyere gelip de derdim deşmesin
Aşkı küle döndü, sakın gelmesin... Naime ÖZEREN

Boşa üzdü beni bunca zaman
Severken yalvardım diledim aman
Karakışta savurdu eyledi harman
Bilse ne olur ki mezarda sevmesin
Aşkı küle döndü, artık gelmesin............Nehir Özen
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Bıraktı ya beni, naçar biçare
O günden bu güne, içimde yare
Beyhude kıvrandım, oldum avare
Nedamet duyupta sakın dönmesin
Aşkı küle döndü, artık gelmesin..............Abdurrahman Yıldız

Ömrüm heder oldu, yandım narında
Verem derler derdim,onun yolunda
Varmı artık atan, canım solumda
Şu garip halimi, o yar görmesin
Aşkı küle döndü, artık gelmesin....Bülent Baysal

hasret alevinde kavruldum yandım
rüzgar esti daldan koptum ayrıldım
ayaklar altında ezildim kaldım
Şu dertli halimi, o yar bilmesin
Aşkı küle döndü, artık gelmesi..Yusuf Değirmenci

Bunca çile elem çektikten sonra
Gözümden kanlı yaş aktıktan sonra
Şu canım bedenden çıktıktan sonra
Gelip mezarıma ağıt yakmasın
Seviyormuş gibi boynun bükmesin. İsmet Develioglu

Gardaş! giden giti gelmiyor artık,
Nar-ı Aşka yandı, can delik deşik,
Yıldız gaydı yerinden söndü ışık,
Ben sildim varsın o sile bilmesin,
Aşkı küle döndü, artık gelmesin..................Bilal ÖZCAN

Denizdi her taraf nereye baksa
Çiçekti her bahar elimi tutsa
Rüzgardı nefesi içime aksa
Yüreği köz etti bırakıp gitti
Yandı küle döndü artık gelmesin..Nazan Yinanç..

İbrahim Değerli
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Artık Gidiyorum.

Yeter artık yeter be, kaşı gözü karam
Canımı yaka yaka, artık gidiyorum
Kaç gecedir uykular, gözlerime haram
Dişimi sıka sıka, artık gidiyorum.

Bir sevdaydı, bir aşktı, kalbimden sökülen
Gönlümün  hasretiydi, yüzümden dökülen
Senelerdir ben oldum, hep boynu bükülen
Belimi büke büke, artık gidiyorum.

Senli bir dünyam vardı,yıktın sen başıma
Yılların özlemini, kattın hep aşıma
Haydi sende git aldırma bu göz yaşıma
Gözyaşlar döke döke, artık gidiyorum.

Saçlarıma yer etti, yıllardır aklarım
Gözlerimden ıslandı,  hergün yanaklarım
Keşke demekten bıktı, yorgun dudaklarım
Izdırap çeke çeke, artık gidiyorum.

Artık  sönsün desen de, sönmüyor yüreğim
Artık dinsin desen de, dinmiyor yüreğim
Artık dönsün desen de, dönmüyor yüreğim.
İçimden söke söke, artık gidiyorum..

İbrahim Değerli.31.01.2015

Şiir dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.katılımlarından dolayı.

Yıllar ne çabuk geçti aylar, yıla şaştı
Her giden iz bıraktı, umut desen boştu
Yüreğim çekmez oldu, yüküm benden aştı
Teklerken ite kaka, artık gidiyorum...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Tükendi,bitti artık,kalbimin neşesi.
Söyle,kim söndürecek,bu yanan ateşi.
Hangi yürek kaldırır,böyle bir gidişi.
Yalvarsanda duramam,artık gidiyorum.........Mahmut M.Özdemir

Gidiyorum demekle gidilmiyor,
Sevdalanmış san terk edilmiyor
Bu sevda yakıyorsa içini her an
Dil söylüyor sa,koca bir yalan
Haydi kalk gidelim diyorsa
İnanma yüreğine sor o zaman

Yürek bilir ne istediğini
Kolay olmasa da verir sana
Beklediğin o zor haberini
Yürek bir kere sevdiyse eğer
Değer değerli kardeşim değer.. zahide_handan
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Gayrı dayanmaz kalbim hızlı atışlara
Kulağını kapadın detli ötüşlere
Sevdamızın yolunda düştüm ateşlere
Közlerde seke seke artık gidiyorum...Ali Şahin (Elbistanlı)

ben sana bağlanmışştı koptu şimdi bağlarım
hasretin ateşinde dağlanırım dağlarım
köşelere çekilp gizi gizli ağlarım
tabuları elimle yıka yıka artık gidiyorum..şair yusf değirmenci

İbrahim Değerli
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Aşk Nedir..

Haydi anlat bana?
Sevği nedir?
Ben sensiz gecelerde
Seni beklerim..
Seni isterim! .
Uzat elini durup düşünme
Ben koklanmamış gül isterim..

Haydi anlat bana?
Aşk nedir?
Ben gönlümce,
Seni sarmak,
Seni sevmek isterim.
Bana koşarak gele bilirsen,
Sevdan uğruna ölmek isterim..

 İbrahim Değerli(.24.01.2007.)

Şair dostların katkıları..

Haydi.! anlat bana?
Vüslat nedir
Sevgi ve aşkımızın
Vardığı son istasyondur
O istasyondan elele tutuşup
Ayrılmadan ebediyete uşmaktır………Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Aşkı Gizleyecek Zaman Mı Kaldı.

Ey benim sevdiğim, nazlı cananım
Bu sevda  aklımı  başımdan aldı
Seninle geçiyor bütün her anım
Aşkı gizleyecek zaman mı kaldı.

Gözümde hayaller kanatsız uçar
Biri arkadan, biri önden kaçar
Gönlümdeki güller zamansız açar
Aşkı gizleyecek zaman mı kaldı.

Gönlüm yola düştü, gamlı haliyle
Leyla'yı bıraktı, gider deliyle
Sende çekersin bir gün vebaliyle
Aşkı gizleyecek zaman mı kaldı.

Koş gel güneş şafaktan sarka dursun
Koş gel yıldızlar aya baka dursun
Koş gel gözünden yaşlar aka  dursun
Aşkı gizleyecek zaman mı kaldı...

İbrahim Değerli.25.01.2007

İbrahim Değerli
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Aşkımın üstüne Yemin Ederim.

Sessizce ağladım, hep bir köşede
Ağlamakmış benim yazım, kaderim
Teselli ararken zevkte, neşede
....Yine tazelendi gamım, kederim.
....Aşkımın üstüne yemin ederim.

Yokluğun sararken bütün özümü
Yüreğime koyma dertle, hüzünü
İstersen bir daha, görmem yüzünü
....Başım alır diyar diyar giderim.
....Aşkımın üstüne yemin ederim.

Dön de bak yüzüme, kaldır başını
Yıkma hayalimi, yıkma düşümü
Zulümden sayarım gözde yaşını
....Bir cansa  bedeli hemen öderim.
....Aşkımın üstüne yemin ederim.

Günlerin geçerken kederle, yasla
İlacı zehirse içerim tasla
Senle işim olmaz, bir daha asla
....Böyleymiş talihim, kaderim derim
....Aşkımın üstüne yemin ederim.

İbrahim Değerli.29.10.2016

İbrahim Değerli
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Aşkın Gözü Kör Arkadaşım.

Yasladı göğsüme dertli başını
Neden diye sorma sır arkadaşım
Ellerimle sildim akan yaşını
O benim sevdiğim yar arkadaşım.

Gönlümde yaşarken baharı kışı
Çağlayan pınardı ömrün akışı
Ceylana benzerdi gizli bakışı
Unutmak imkansız zor arkadaşım

Ne kadere küstüm, ne de darıldım
Koşarken ardından artık yoruldum
Her gördüğüm yerde ona sarıldım
Bu sevdanın gözü kör arkadaşım..

Değişmiyor artık yarin yapısı
Bir tek ona çıktı kalbin tapusu
Gönlümün kilitli kaldı kapısı
Şu koskoca dünya, dar arkadaşım.

İbrahim Değerli.3.3.2016

Şiir dostlarımın katkıları..teşekkürlerimi sunuyorum..

Kim bilir kader mi yoksa kaza mı
Ateşle sınanmak hak mı eza mı
Sevdim ya suçluyum verin cezamı
Yar diye tuttuğum kor arkadaşım... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sırrıdır sırrıma değip de yakar
Sanma ki bu sırra göz yaşım akar
Dört mevsimi gönül mis gibi kokar
Kış düşer attığım zar arkadaşım.......Bülent BAYSAL

Gönlümü gezerken, sabırsız sızı
Ömrümü yakarken,kayar yıldızı
Gönülden severken,ben sabırsızı
Gülüşüne Ağlamak,Aşk Arkadaşım...Ender SELVİ.

Nasılda sevmiştim,ben o zalimi.
Acımadan yıktı,tüm hayalimi.
Söyle dostum söyle,ölüm çaremi.
Yaşamak inan zor,zor arkadaşım...Mahmut Özdemir

aşkın gözü görken güsür sanmazsan
ateşine düştüğünde yanmazsan
hata sende ise bağışlanmazsan
başını taşlara vur arkadaşım.. şair yusuf Değirmenci

Bir özge alemdir bu bezmi alem.
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Bu bezme girmeyen ne bilsin halden.
Zati bu esrara olmayan mahrem.
Gelde bir bilene sor arkadaşım....Mahmut Ünsal.

İbrahim Değerli
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Aşkını Kalbimde Unuttu Gitti..

Bir cananım vardı, candan sevdiğim.
Göz pınarlarımı kuruttu gitti.
Seviyordu  beni,  bir tek bildiğim
Aşkını kalbimde unuttu gitti..

Bomboş bir hayaldi, bütün varlığım
Düşlerimde kaldı, benim sandığım
Sözüne inanıp boşa kandığım
Aşkını kalbimde unuttu gitti..

Hasretiyle alev, alev yanarken
Adını dilimde her gün anarken
Başını  göğsüme koyup uyurken
Aşkını kalbimde unuttu gitti..

İbrahim Değerli....(30.09.2011)

Şair dostlarma katılmından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum...

Ağzımın tadıydı, gönlümün varı
Anmadan adını, düşerdi harı
Sebebi ne idi, verdi kararı
Beni yadellerde, unuttu gitti....Mustafa Bay ZEYBEK HOCA

kolum kanadım aldığım her nefes
efkarı esiyor ılık ılık meltem
gözlerini gözümde hala asılı
efsunlu bir sevdaylayaşıyor gönlüm
o zalim unuttu unuttu gitti.....Nejla özkan...

Desem ki nedendir, terk edip gitmen
Reva mı gönlüme, işkence etmen
Her gece düşümde, önümde bitmen
Bitmedi desem de, uyuttu gitti... Mustafa Bay ZEYBEK HOCA

Aşıklar üstüne dolumu yağdı
Seveni sevenden alıp ayırdı
Gönül dayanmadı içten yalvardı
Vicdansız, sesimi duymadı gitti.........Abdurrahman Yıldız

damarlarımda gezen kana benzerdi,
geceyi aydınlatan aya benzerdi,
bir gülüşü sanki ömre bedeldi,
son bir buse vermeden çekipte gitti... Muharrem Avkın

Ömrümü anlamsız kıldı vefasız,
Acıtır canımı, sorsan habersiz,
Beni bir başıma koydu çaresiz,
Ömrü hayatımı soldurdu gitti.
Beni yaşıyorken öldürdü gitti.......M. ÇAL
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İbrahim Değerli
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Atam Duydun mu.? .

Atam sen gittin gideli
Yoksa bize gönül koydun mu
Bu vatan bizimdir bildim bileli
Atam.... Kimler iktidar oldu, duydun mu.?

Adil düzen deyip başa geldiler
Fakirden alıp zengine verdiler
Köylümün anasına haddini bildirdiler
Atam........ Adil düzen geldi. duydun mu.?

İçimize fetbazları kattılar
Vatan nasıl bölünür, hesaplarını yaptılar
Ermeni'ye, Rum'a, toprağımızı sattılar
Atam.....Kanla aldığımız yerler satıldı duydun mu..?

Bir kaç eşkıya kendi sınırını çizmiş
Herkese ilan edip hainlere bildirmiş
İçimizdeki Türk değil, hepsi Ermeni'ymiş
Atam...Türk sandıklarımız ermeni oldu, duydun mu.?

Çanakkale de, Dumlupınar da beraber savaştık
Oğlan everdik kız aldık, birbirimize karıştık
Onlar bize biz onlara çok alıştık
Atam....Kürt sorunu varmış duydun mu.?

Avrupa dediler, çıktılar ortaya
Bizleri balık gibi tutturdular oltaya
İmzalarını attılar boş bir sayfaya
Atam.....Avrupalı olduk duydun mu.?

Türklüğüne inkar edenler
Atasına ninesine küfredenler
Devlete millete ihanet edenler
Atam...Nobel ödülü aldı duydun mu..?

Şehitler geliyor, kucak, kucak
Ne kolları kaldı, ne de bacak
Türk milleti,  bu sözünü nasıl unutacak
Atam....Mehmetçik yan gelip yatıyormuş duydun mu..? ...

İbrahim Değerli..19.03.2007

İbrahim Değerli
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Atmak İstesem de, Atamıyorum.

Yüreğimde her gün, derin bir sızı
Atmak istesem de atamıyorum
Beyhude sevmişim, o vefasızı
Satmak istesem de satamıyorum..

Bu elem, bu keder, büker belimi
Bilmem ki, nasıl anlatsam halimi
Bin bir güçlükle uzatsam elimi
Tutmak istesem de tutamıyorum.

Uzaktan bakarken, yarin haline
Rengarenk çiçekler, açmış dalına
Dudağından akan tatlı balına
Tatmak istesem de tadamıyorum..

Bir kuş misalidir, gönlümün dili
Boşa esti gitti, sevdamın yeli
Yüreğime senden başka sevğili
Katmak istesem de katamıyorum..

Eridim tükendim, bak azar azar
Azrail canımı alsa ne yazar
kalbimin üstüne, kazdın bir mezar
Yatmak istesem de yatamıyorum.

İbrahim Değerli.18.02.2015

Değerli şair arkadaşlarımı katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

'Düz yoldan ayrılıp, yokuşa sardık
Ne desen, ne yazsan, bir ucu yırtık
Hayatın her anı bir oyun artık
Yutmak istesem de, yutamıyorum...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sevdiceğim benzer beyaz meleğe
Söktü yüreğimi döktü eleğe
Bir kadere birde zalim feleğe
Çatmak istesemde çatamıyorum. İbrahim Kurt.

İçerim yanıyor gönül havai.
Çekmeyen ne bilir aşkı sevdayı.
Yıktın viran oldu kalbim sarayı.
Yapmak istesemde yapamıyorum..Mahmut Ünsal

Söndü yangınım bak, çıkmıyor duman
Bir yelsin bağrımda, her yer toz duman
Kalmadı gözde fer, dizlerde derman
Çatmak istesem de çatamıyorum................Naime ÖZEREN

Ceylan gibi titrer,görünce beni.
Güneşi yansıtır,o güzel teni.
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Sarmak istesemde,o ince beli.
Dillerden korkuma,saramıyorum. Mahmut Mücahit Özdemir

Bir demet çiçekle koş kapan ayaklarına
Gün işte bugündür bırakma sevgini yarına
Tutuşup yanma aşk ateşine, sevda narına
Severdim ben de, içimden söküp atamıyorum...Talat Semiz 2

Yar’dan ayrılalı sanma gülmüşüm
Ah ile vah ile derdi bulmuşum
Yüreği yaralı bülbül olmuşum
Ötmek istesemde ötemiyorum

Halimi görenler mutluyum sanar
Yarim gitti bilmem ne zaman döner
Hasretle ciğerim dumansız yanar
Tütmek istesemde tütemiyorum

Gönül evim döndü yırtık çadıra
Ağlaya ağlaya ettim idare
Suçlu sensin deyip kara kadere
Çatmak istesemde çatamıyorum

O benden giderken yüreğim söktü
Ardından gözlerim yaşları döktü
Hasret ağır gardaş böğrüme çöktü
İtmek istesemde itemiyorum..............Ali Şahin (Elbistanlı)

yüreğime yazdım seni
bende buldum inan seni
sevgiyle aşk ile seni
seni sende buldum güzel
bu aşk böyle bitmez güzel... Dost Şeref

Sevdim bir hayırsızı aklıma keder
Ne kendi gelir ne de bir selam eder
Yolumda delinmez dağlar uzanır
Aşmak istesem de aşamıyorum. Deniz Sancak

kuyular kazıldı insan nesline
Bir çoğunun düşeceğin bile bile
yasaklı mühürler vuruldu dile
ötmek istedemde ötemiyorum...Şair yusuf Değirmenci

İbrahim Değerli
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Avuçlarımda Sıcaklığın Kaldı..

Kızıl güneş mi yuttu aşkımızı
Karlar mı ağarttı saçlarımızı?
Arkanı dönüp gitme ne olur
Bir şeyler söyle
Susma ne olur,
Daha bitirmedik biz hesabımızı...

Neler kazandık
Neler kaybettik
Seninle ne kadar yol aldık?

Kazanan belli
Kaybeden belli
Sonunda seni kaybettim biliyorum,
Seni var ya deli kız,
İnan hala çok seviyorum....

Resmin odamda hala sırıtır durur
Tokadını bir sağıma
Bir soluma vurur.
Sen anlamadın beni zaten,
O da anlamıyor belli
Anlamasa da,
Yine seviyorum o resim dekini...

O konuşmasa da, ben onunla konuşurum
Derdimi biraz olsun unuturum.
Sonra gözlerimi kaparım
Yine sen çıkarsın karşıma
El ele tutuşuruz
Bir kelebek gibi çiçekten çiçeğe koşarız..

Sonra,
Seni benden bir hain el alır
Uyanırım rüyamdan,
Avuçlarımda ellerinin sıcaklığı kalır....

  İbrahim Değerli...(08.06.2006)

İbrahim Değerli
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Ayrılık Zehrine Bal Deme Bari.

Sen gideli  kaç yıl geçti aradan
Bir mektup, bir selam, sal deme bari
Ölürüm kurtulmam ben bu Yaradan
Ayrılık zehrine bal deme bari.

Hayalin odamda cama vururken
Söyle nerden çıktın, durup dururken
Elimde güllerim solup kururken
Yanak'da gül'lerin al deme bari.

Sevdimde ne geçti, sanki elime
Acılar dolandı kaldı dilime
Uzaktan bakarken sefil halime
Ah! ne vefasız bir kul deme bari.

Vurduğun yer hala, sızlar derinden
İnliyor şu kalbim, bil kederinden
Söküp atamadım seni yerinden
Yaren yar demezsen, el deme bari.

İbrahim Değerli.15.06.2015

Şiir dostlarıma katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

'Ne ağlattın beni ne de güldürdün
Seninki zulümdür, gel deme bari
Ne yaşattın zalim ne de öldürdün
Esen fırtınaya, yel deme bari…' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

İpe dizdim yılı say tespih oldu
Sana yandı yürek sende kayboldu
Bir gül için bülbül kafeste soldu
Aç gönül kapını sal deme bari......... Bülent BAYSAL

Ne güldün ömrünce,Ne de güldürdün
Atıp içime ateşi Sanma söndürdün,
Önce sulayıp dalımı Sonra soldurdun
Batıp da yüreğime Gül deme bari... çılgıncesur yürek

Yürek yangın yeri, hasret amansız
Kalbime sapladın oklar zamansız
Ne çektirdin söyle, söyle imansız
Boş hayale salıp gel deme bari...Kemal Bölükbaşı

Birçift ela gözdü,kandım,inandım.
Sevda ateşinde,yandımki yandım.
Bin bişman olsamda,severim sandım.
Silme göz yaşımı,sen silme bari.......Mahmut Mücahit Özdemir

Ne gökte ne yerde,bir garip serçe
kondum avuçuna,seninim artık
yüreğim seninle,istemesende
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terk edipte beni,öldürme bari..// Canan EREN

İbrahim Değerli
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Az Mı Yalvardım…

Gündüz hayalimde, gece düşümde
Baktığım her yerde, bir tek sen vardın
Gözünde yaşları her görüşümde
Dökme diye sana, az mı yalvardım…

Ağrıyı sızıyı, koymuşsun yana
Neşter değdi sanki, sevdiğim cana
Yüklemişsin  suçun, hepsini  bana
Yakma diye sana, az mı yalvardım…

Gökten gölgen düştü, serin mi serin
İçimde duruyor değişmez yerin
Ardından ah çekip, derin mi derin
Bakma diye sana, az mı yalvardım…

Girince araya sessiz bir hüzün
Acı bir tebessüm gördü gül yüzüm
Artık fayda etmez, ey iki gözüm
Yıkma diye sana, az mı yalvardım…

İbrahim Değerli..03.03.2016

İbrahim Değerli
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Bahtın Açık Olsun Güzelim....

Solmasın güllerin. gülsün gül yüzün
Yokuşlu  yolların,  olsun hep düzün
İnşallah bahar'da  olur düğünün
Şansın, bahtın  açık olsun güzelim...

Gönlüne  kurulsun,  altından tahtın.
Kadere kara yazılmazsın   bahtın
Dönmesin tersine inşallah şansın.
Şansın, bahtın  açık olsun güzelim...

Boşa çıkmazsın kurduğun hayaller
Kalblerde yaşasın, bütün sevğiler.
Sımsıkı sarılsın, o tutan eller.
Şansın, bahtın  açık olsun güzelim...

                                                     İbrahimDeğerli.31.10.2006..

Şair Dostlarımın katılımları..

Yürüde endamın görünsün dilber
Ağlayan gözlerin yaşın siliver
Dermanı Allah’ta, elin açı ver
Şansın, bahtın, açık olsun güzelim...........Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Bakma Sevdiğine Mağrur Mağrur..

Yüksekden uçma gel vurulursun
Bakma sevdiğine mağrur  mağrur
Kıymetsiz bir yere konulursun
Bakma sevdiğine mağrur  mağrur.

Kendini ne sandın, sen ilah mısın
Can evimi yıkan, ok silah mısın
Herkese yazılan bir günah mısın
Bakma sevdiğine  mağrur  mağrur.

Ne Vanı koydun, ne de Mersini
Yaşanan hayattan al dersini
Dünya yuvarlak düşün tersini
Bakma sevdiğine mağrur, mağrur.

Kıssadan hisse al bir kelime
Sende düşersin bir gün zalime
O zaman acırım senin haline.
Bakma sevdiğine mağrur mağrur..

İbrahim Değerli...19.12.2006

ŞİİR DOSTLARDAN..TEŞEKKÜRLERİMLE..

Kurtların sofrasına düşmüşsün belli
Biraz daha bekle yaşın olsun elli
O zaman anlarsın dostmu! Kelli felli
Bakma sevdiğine, bakma mağrur, mağrur...... Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Baş Ucuma Koy Annem....

Başımı yastığa koyduğumda
Gözlerimi kapayıp uyuduğumda
Annem..
Gel ne olur gel  aniden,
Çocukluk günlerime döneyim birden....

Hancer değmiş gibi
Ağrıyor sol yanımdaki  yara
İnan ki,
Geçecek  ağrılar
Bu gece beni alsan kollarına.

İçimde sevğin dizildi boy, boy
Bu gece
Rüyalarıma gelirsen annem
Kimselerde bulamadığım sevğini
Ne olur unutma;
Baş ucuma koy.......

   İbrahim Değerli..26.11.2007

İbrahim Değerli
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Başımda  Sevdanın Bir  İzi Kaldı.

Mevsimler geldi geçti  öylesine
Gözümde bir bahar, bir yazı kaldı
Ben seni severken yar böylesine
Ömrün çoğu gitti, yar azı kaldı..

Özlemle dolu geçen her zamanı
Hayalde yaşarken her gün, her anı
Nefesin diyerek tutarken canı
Göğsün ortasında, bir sızı kaldı.

Dile gelsin artık, o sensiz yıllar
Hasreti özlemi, sardı bu kollar
Siyahtan beyaza dönünce kıllar
Başımda sevdanın bir izi kaldı.

İbrahim Değerli..04.12..2009..

İbrahim Değerli
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Ben Gülüm Yine Seni Sevdim..

Ben karanlık gecelerin sessizliğinde
O gece,
Ümitsizliğe düştüğümde.
yalnızlığıma bin kere lanet ederken,
Acılarımın üstüne senin yokluğunu katarken,
Ayna da yalnızlığıma bakarken,
Ben gülüm, yine seni sevdim...

Kazananın sen,
Kaybedenin ben olduğunu,
Adım gibi bilirken.
Feleğe ve senin sevgine,
Beddua edip kahrederken
Sana ve içimdeki duygulara,
İsyan bayrağı çekerken
Ben gülüm, yine seni sevdim...

Hala kalbim,
Senin için atıyorsa
İlaçlar, merhemler,
İçimdeki sızıya fayda etmiyorsa
Ellerim ellerinin sıcaklığını
Hale hissediyorsa
Gözlerim,
Gelmeyeceğini bildiği halde,
Yollarını gözlüyorsa
Ben gülüm, yine seni sevdim......

 İbrahim Değerli..14.01.2007.

İbrahim Değerli
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Ben Ne Yaptım Sana,  Sevmekten Başka.

Beddua etmişsin gözümün nuru.
Yüzünü çevirme sevgiye aşka
Bir tek benden bulma, suçu kusuru
Ben ne yaptım sana, sevmekten başka.

Kan kusturma bana, kes dilim dilim
Senden başkasına uzanmaz elim
Aylar yıllar geçti, nerdesin  zalim
Ben ne yaptım sana, sevmekten başka.

Dilinden  dökerken aşkın  zehrini
Yıktın viran ettin, gönül şehrini
Yıllardır çekerim senin kahrını
Ben ne yaptım sana, sevmekten başka.....

İbrahim Değerli.21.02.2007

Şair dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Seni kırmaktansa, kopulsun dilim
Araya mesafe koyma güzelim
Öyle bir yaklaşki uzansın elim
Ben ne yaptım sana, seni sevmekten başka.....Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Ben Seni Sensiz Sevdim.

Ha bugün gelmişsin,
Ha yarın.
Ne fark eder ki..
Ben senin yokluğunu,
Bir gün olsun hissetmedim ki?

Ellerini tutmadan sıcaklığını hissettim
Gözlerine bakmadan, ihanetini seyrettim
Şimdi gelsen de, gelmesen de
Ne fark eder ki....

Bedenimdeki küçücük yüreğim,
Ayrılığı yalnız yaşasa da,
Her gün
Ümitsizce yollarına baksa da
Gözlerimi kapadığım zaman,
Koşarak yine sen gelirsin maziden
Yalnız bıraktığın yüreğim
Heyecanla çıkar yerinden..

Şimdi gelmesen de,
Üzülür müyüm sanıyorsun?
Ayrılık koyar mı bana
Yine dönerim eski günlerime
Eski yaşantıma
Eski hayallerime
Gelsen de, gelmesen de
Ne fark eder ki........

Sana yüzüm yok ki,
Diyemem, söyleyemem gel diye,
Hayallerimde bir tek seninle yaşarım
Ölsem de, kalsam da aşkı seninle,
Şansın, bahtın açık olsun,
Gelmezsen bile..
Ben seni sen olmadan da sevdim,
Ben seni sensiz sevdim......

İbrahim Değerli  .10.11.2006.

İbrahim Değerli
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Ben Senin Gidişinle Öldüm...

İçimdekiler son nefesini verirken
Bedenim,
Sessizce  dünyadan göçerken
Ümitlerim bir bir tükenirken
Sensiz bu dünyada yaşanılmıyacağını
Hayatın bu denli, acımazsızlığını gördüm
Beni yaşıyor sanma bir tanem...
Ben senin gidişinle öldüm......

Zamanı durdurmak istesem de
Geri gelmiyecegini
Acılarımın bitmeyeceğini
Adım gibi biliyorum
Sana elveda demeden
Yakında bende,belkide gidiyorum..

Dilim seninle konuş masada
Ayaklarım sana koş masada
Gözlerin gözlerime, bir daha bak masada
Yinede,
İnan seni hala çok seviyorum.......

Bedenim acılarla kıvranırken
Sana olan sevgim
Acılarımı sımsıkı sararken
Bir tek sen kaldın, yine aklımda
Senin sevginle sürecek
Bu acılı yaşantım..

Ben gitsem de, sakın sen üzülme
Sana kaldı, o acılı yüreğim
Senin mesut olman,
İnan ki, benim TEK DİLEĞİM....

İbrahim Değerli...26.06.2007

İbrahim Değerli
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Bende Sevmedim Dersem Yalan Olur...

Yüreğimde sır gibi taşıdığım
Gel gitme aklında bir kalan olur
Sarılırken sevmeye doymadığım
Sende sevmedim dersen yalan olur....

Dağlara, çöllere, vurdum kendimi
Dağların sırtına serdim bendimi
Seni ferhat gibi biri sevdimi
Bende sevmedim dersem yalan olur...

Dönüyorsun her gün, hayal çarkımda
Söylenirsin yanık yanık şarkımda
Birde sen olsan bu, aşkın farkında
Sende sevmedim dersen yalan olur....

Gönlüm bile artık, çekiyor çile
Mecnunun isyanı geliyor dile
Ne hallere düştüm, bak bile bile
Bende sevmedim dersem yalan olur....

İbrahim Değerli.(05.10.2011)

Şair arkadaşlarıma katkılarından dolayı   teşekkürlerimi sunuyorum..

Öyle bir sevda ki, aklımı aldı
Gitmedi bir türlü, hep bende kaldı
Kovanda arımdı, dilimde baldı
Ben de sevmedim dersem, yalan olur...  Mustafa Bay   ZEYBEK HOCA

Dağlarada çöllerede vursan kendini
Sığmazsın dağlara yıkarsın bendini
Yüreğin sevdiyse bulamazsın dengini
Ben de sevmedim dersem yalan olur............Reyhan Altaş

Gitmedi gözlerimin önünden gözlerin
Buna ben aşk değil de sevdamı derim
Ne yazıkki sevenleri ayırıyor ölüm
Ben de sevmedim dersem yalan olur...Selma Doğan..

Sevdaya tutuldum dilimde adı
Benim gönlümde sakladığım sırdı
Şiirde hüzün mısrada ayrılıktı
Ben de sevmedim desem yalan olur.....Necla Argüz

Yusufum dedim de içim titredi
Züleyha ruhumda yaram dinmedi
Benden geçtim sevgim ondan geçmedi
Ben de sevmedim dersem yalan olur..... Bir can misirli.

Mecnun, Leyla gibi aşkımız vardı
Ayrılık hasreti ikimiz sardı
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Koca dünya artık bizlere dardı
Ben de sevmedim dersem yalan olur.......Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Beni Benden Çal İstiyorum..

Gülerek  gelirken yanıma
Yanağında al istiyorum.
Bakışın can katsın canıma
Dudağında bal istiyorum.

Dertlerimiz azdı çoğaldı
Gönüller ateş olup yandı
Ağaçtaki yaprak uyandı
Tutunacak dal istiyorum.

Sevdan dır dağları aştıran
Sevğin dir gönlümü coşturan
Aşkındır peşinden koşturan
Kalp'den çıkma kal  istiyorum.

Ayrılır mı bülbül gül'ünden
Seviyorum  canı gönülden
Sana geldim,  Konya ilinden
Beni benden çal istiyorum.

İbrahim Değerli..17.11.2006..

İbrahim Değerli
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Beni Gören Herkes Mutlu Sanıyor.

Şu deli gönlümü, dağlara saldım
Beni gören herkes mutlu sanıyor
Dolaşırken yardan bir haber aldım
Yüreğimin içi dışı yanıyor..

Bu sevda dediğin, dertlerin başı
Çektikçe dökülür, gözlerin yaşı
Ben ölmeden dikmiş, bir mezar taşı
Vefasız başında her gün anıyor.

 İbrahim Değerli(.22.09.2010.)

İbrahim Değerli
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Benim Ona Yanan..

Eğer seni sevmekse tek suçum
Hemen bir darağacı kurun
İsterseniz boynumdan kılıçla vurun
Başımı gövdemden ayrılsa da
Geldiysem sonuna yolun,
Seviyor musun diye, bir daha sorun.

                   Ama,
Kaybetmiştir beni, öldürdüm sanan
Toprağın altında olsam da
Yine benim ona yanan....

 İbrahim Değerli..17.01.2007..

İbrahim Değerli
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Benim Ölmem mi Lazım....

Seni düşündüm..!
Selçuklu devletinin baş şehrinde,
Görkemi ile meşhur, Alaattin tepesinde
Tanrıya dua ettiğimiz, Mevlana Türbesinde
Seni düşündüm.!
Konya'nın her yerinde...

Seni düşündüm..!
Meramın mis kokan has bahcelerinde
Seninle el ele tutmak, koşmak istiyorum
Rüzğar sesinin eşliğinde

Seni düşündüm!
Altın apa, Sille barajında
Güzelliğini seyretmek isterim.
Takkalı dağın başında..
Sana sevğimi haykırmak  isterim
Rahmet ormanlarında..

Bir tanem; herkes geldi vatanına,
Bir tek, sen kaldın.
Gel artık, bekletme beni bu yazın
Bitsin artık bitsin, bana yaptığın  nazın..
Senin gelmen için
Bir tanem,
Benim ölmem mi lazım......

             İbrahim Değerli

İbrahim Değerli
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Beyhude..

Beyhude hayale sarılma gönlüm
Her gördüğün yaren değil, yar değil
Geçmişe bakıp da yorulma gönlüm
Koca dünya ikimize, dar değil
Kader deyip boyun bükmek, zor değil…

Gül-i zara aşktı ekip diktiğim
Solgun yüzde kahır idi biçtiğim
Nedir benim senden görüp çektiğim
Gurur değil sitem değil, ar değil
Usul usul çekip gitmek, zor değil…

Yaşıyorum işte, yaşamak buysa
Tanrımdan dileğim bir sensin oysa
Ayrılığa herkes bir isim koysa
Benim sevdam gizli değil, sır değil
Kader deyip boyun bükmek, zor değil…

Gözlerimden kanlı yaşlar inerken
Umutlarım birer birer sönerken
Masum sevdam yoktan suça dönerken
Gönlümdeki ateş değil, kor değil
Usul usul çekip gitmek, zor değil…

İbrahim Değerli.25.12.2014

Şiir dostlarımın katkıları, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum..

'Yalnız kalsam hiç tutmasan elimi
Boşa geçse yıllar bükse belimi
Bir köşede bekler olsam ölümü
Yaşananlar zarar değil, kar değil
Usul usul çekip gitmek, zor değil...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Babamız Adem tir anamız Havva
Barış olsun insan olsun bu dava
Kinden sevda olmaz inden de yuva
-Sevgiden başkası sana yar değil
-İnsanlığı kucaklamak zor değil..............İbrahim Kurt

Bunca yıldır benim artar efganım.
Kimse fark etmedi derdi nihanım.
Mevlaya ayandır bu hal,ü şanım.
içime ateşi eken yar değil
ekilen cefayı biçmek zor değil........Mahmut Ünsal

yıllar bir bir geçer iken gün gibi
aklar düşse saçlarıma kar gibi
ne sen beni unut ne ben el gibi
seni sevmek saklı değil sır değil
ayrılığa ömür biçmek zor değil..........Nazan Yinanç
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Her akşam başlıyor bir garip sancı
Derdimi duymuyor yolcu ve hancı
Hesapsız sevenin hali çok acı
Aşkın diyetini vermek zor değil
Usul usul çekip gitmek zor değil........Naime ÖZEREN

İbrahim Değerli
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Bırakma Sevdiğim Tut Elimden..

Hayalin karşımda  dikili bir taş
Kalbimden  çıkmazsın  kesilse bu  baş
Bu  deli gönlüm bir tek sana muhtaç
Bırakma sevdiğim, gel tut elimden..

Gözlerin yüksek de,  şöhret de şanda
Kimler baki kaldı, bedende canda
İki elin olsa, hepside kanda
Bırakma sevdiğim,  gel tut elimden..

  İbrahim Değerli..15.01.2007.

İbrahim Değerli
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Bilirmisin Sen..

Gülerken;
Yüreğimin kan ağladığını,
Göz yaşlarımı,
Siğara dumanında gizlediğimi
Yalan sözlerle, kendimi avuttuğumu
Sevilmeden sevdiğimi
Bilirmisin sen.?

Her nefes alışımda, Seninle yaşadığımı
Her baktığım yerde, seni ğördüğümü
Söylenen her şarkıda, seni hatırladığımı
Beni hayata bağlayanın, sen olduğunu
Bilirmisin sen.?

Gözlerine baktığım zaman,
Nasıl eriyip tükendiğimi
Hayata nasıl kahrettigimi
Ölümü bile,
Nasıl arzuladığımı
Bilirmisin sen.?

                     İbrahim Değerli(.18.09.2006.)

İbrahim Değerli
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Bilmem Ki Ben Nasıl Unutacağım.

Avunur dururum, hayalde düşte
Bu gün gönlü senle avutacağım
Yalan değil sensiz olmuyor işte
Bilmem ki ben nasıl unutacağım.

Sevgini  dokudum bak desen desen
Uzaklardan kalkıp yanıma gelsen
Ne olurdu bir kez, sevdim ben desen
Bilmem ki ben nasıl unutacağım.

Siyah saçların da hatem yüzlerin
Yüreğimde saklı durur izlerin
Tükenen ömrüme candı sözlerin
Bilmem ki ben nasıl unutacağım.

Senden son dileğim, bir mezar taşı
Sakın ha ardımdan, dökme göz yaşı
Yeşil gözlerini, o kara kaşı
Bilmem ki ben nasıl unutacağım.

İbrahim Değerli.26.1.2016

İbrahim Değerli
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Bir Düşün, Ben Ne Haldeyim..

Sevda türkü'leri,
Ağıt olarak geldiyse kapıma
Göz yaşlarımı,
Süs yaptıysam gerdanına
Gökten yıldızları,
Koparıp taktıysam saçlarına
Bir düşün, ben ne haldeyim......

Baktığım ve gördüğüm yer
Boş bir ayna ise..
Varmak istediğim kalbin,
Boş bir  limansa.
Elimde kalan büzülmüş kurumuş bir dalsa,
Bir düşün, ben ne haldeyim.......

Bir tek...
Beyaz güvercinlere kaldıysa umutlarım,
İki kerpeten,
Arasında kaldıysa mutluluklarım,
Sevgiden,
Nefrete  doğru dönüştüyse duygularım
Bir düşün, ben ne haldeyim........

  İbrahim Değerli..05.02.2007

İbrahim Değerli
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Bir Gönül Yarası, Sarayım Dedim.

Gönül ne çay ister, ne de çayhane
Gönül sohbet ister, çay bir bahane
Yüce dağ başında bir garib hane,
Bir dostun evinde, durayım dedim.

Bir selam, bir mektup, özlemin demi
Gönülden gönüle, hayalden gemi
Sakın bir telaşa, kapılma emi
Bir hal hatırını sorayım dedim.

Bilmem kaç yıl geçti, ayrı aradan
Seni bana reva görmüş yaradan
Gönül bahçenden geçerken sıradan
O nur cemalini göreyim dedim.

Hiç fayda etmedi, içtiğim zehir
Gönül ırmak oldu, duygular nehir
Bir kalem, bir kağıt, yazdım bir şiir
Bir gönül yarası sarayım dedim.

Bülbül güle hasret, ben ise yâre
Hayalin gözümde hep kare kare
Sende varsa söyle bana bir çare
Gönlüme bir çare arayım dedim.

Gönlüm sana yakın, kendine ırak
Herşey dalından düşer yaprak yaprak
Biliyorum artık, bu bir son durak
Seninle bir yuva kurayım dedim.

                   İbrahim Değerli(.09.09.2013.)

Dost kalemlere teşekkürlerimi sunuyorum..

Nasılsa kar etmez, sözüm boşuna
Düşmüşüm yolumun, en yokuşuna
Bilirim dert yanmak, gitmez hoşuna
Dermanı sendedir, bulayım dedim...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Çat kapı içeri dalayım da gör
Sayfanı dolaşıp bakayım da gör
Şiir dünyasında akayım da gör
Yüreğine sağlık İbrahim dedim. Birkan Onat 1

sabahın seherinde girdim dost bağına
elimde üzüm peynir ekmeğimle
sevdalarımı astım yüreğime
cani gönülden sohbete geldim.....@Sondefa

Kısacık ömürden nedir çektiğim
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Olsam da gözünde durmaz dediğim
Yanaktan süzülen yaş sevdiğim
Irmaktan denize akayım dedim..........İbrahim Başar

aramı sarmaya sen ol ki tabip
Seven yüreklere yar olsun Habip
Bülbül gibi güle ahu zar edip
Derdime derman mı sorayım dedim.....Bülent Baysal

Buralar çok ıssız geçmez günlerim
Sen akla düşünce ağlar gözlerim
Tütersin burnumda herdem özlerim
Kabul buyur selam salayım dedim...Ali şahin (Elbistanlı)

ayaklar pertoldu koşup yelmekten
fer kalmadı bitti sana gelmekten
yoruldum bir tanem hergün ölmekten
kalmadı umudum, artık hop dedim.... Gökhan Ateş

Asırlar geçsede bu hasret bitmez
Gönlümde bir düyüm lakin çözülmez
Öyle bir sevdaki sırrı bilinmez
Layıksın bu aşka yanayım dedim..........Abdurrahman Yıldız

Bilirim zordur ustam aşık diliyle yazmak
Feryadı düğümleyen o suskuyu bilirim
Hissedersin teninde zordur sevdayı kazmak
Bir kuşun yüreğine sığınmayı bilirim.../Sibel Gökben YALÇIN

'gönül dostu ister kahve bahane
çalmadan kapıyı gelsin haneye
turna kanadıyla mektup sılaya
sevdiğim sazında durayım dedim'..Nazan Yinanç

İbrahim Değerli
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Bir Haber, Bir Selam, Beklerken Senden.

Bir Haber, Bir Selam, Beklerken Senden.

Sevgi kadehinden, aşk şerbet içtim
Gönül pınarımın aktığı yerden.
Feryat figan ettim, kendimden geçtim
Bir haber, bir selam, beklerken senden.

Gönülden gönüle, bir yıldız kaysa
Sevda dediğin şey, sevdiğim buysa
Tuttuğum dileğim, bir sensin oysa
Bir haber, bir selam, beklerken senden.

Ne varsa senindir, gönülden yana.
Dertlerimden başka, ne kaldı sana
Elem keder içtim, hep kana kana
Bir haber, bir selam, beklerken senden.

Gel etme, eyleme, kesme selamı
Sevene işkence, sence reva mı?
Çok mu gördün bana, bir çift kelamı?
Bir haber, bir selam, beklerken senden.

Unutma insanız, bizde bir yerde
Biraz vicdan varsa, vefasız sende
Kim olsa üzülür, böyle bir günde
Bir haber, bir selam, beklerken senden.

İbrahim Değerli.17.07.2013

Şiir dostlarima katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

Seni dertlerimin dermanı bildim
En güzel yılları yoluna serdim
Seni yerenlere göğsümü gerdim
Bir haber, bir selam, beklerken senden...Naime Özeren..

Şimdi kapı çalsa selamın gelse
Sen gelsen yılların çilesi bitse
Dünya benim olur gül yüzün gülse
Bir haber bir selam beklerken senden..Nazan Yinanç..

Günleri yıllara ekledim, bekledim durdum
Gelip geçen turnalardan hep seni sordum
Geleceğim dediğin taşa da mezarım oydum
Bir haber, bir selam beklerken senden...Bülent Baysal

Hep selam beklenir,ahval yudumlanır özlemlerde
Sonra hatıralar canlanır izlenir perde perde.  Metin Hanlıoglu
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Gözlerime cizdim senin resmini
Gönlümde sakladım senin ismini
Yanımdan ayırmadım siluetini
Bir haber, bir selam beklerken senden..Canan Akpınar

'Yok muydu hiç sevgin, azıcık versen
Çok şey mi istedim, düşün istersen
Değişmem dünyayı önüme sersen
Bir haber, bir selam, beklerken senden...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Yar yorgun düştün de candan mı geçtin
Sunduğum sevdama zaman mı biçtin
Ben sana hasretken sen kimi seçtin
Bir haber bir selam beklerken senden............nergizçiğdem

Ah gönül kuşum git hele bir havalan
Görürsen yarimin gül çehresinde oyalan
Değilmiydi seni seven, sana sevdalanan
Belki özlemiştir, aşksa yüreğinde kalan
Bir haber, bir selam beklerken senden........Nehir Özen

İbrahim Değerli
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Bir Masaldı Bu....

Bir masaldı bu
Bir varmış,
Bir yokmuşla başlamayan,
O bir çınar ağacıydı
O hiç yaşlanmayan..

Acılar içinde sessiz bir yaşam,
Acılar içinde sessiz bir hayat.
Ama,
O yinede dimdik ayaktaydı...

Ne  zor günler geçirmiş
Çok acılı günler yaşamış
Koskoca ömre neler sığdırmış
O bir çınar ağacıydı,
Bir aşktı, bir sevğiydi
Bıkmadan usanmadan, verilen bir emekdi....

Herkes rüzğar oldu savurdu
Yeşeren dalını,
Bazıları kopardı,
Dalından yaprağını
Bazıları okşadı sevdi.
Bazıları tekmeledi..
Ama yıllar bile,onu eski demedi....

Bir tek, yüzleri kırıştı,
Birde ağardı saçları
Yinede değişmedi
Sevğiye, aşka bakışları.

Ve,  sonunda aşkı
Bir ipek halının,
Desenli yollarında  başladı,
Dikenli yollarında bitti......

 İbrahim Değerli.20.10.2006

İbrahim Değerli
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Bir Mezar Taşı yok..

Kuşluk vakti bülbül güle fiğan ederken
Sevmenin sevilmenin, inanki yaşı yok
Acıya büründü her yer sabah erkenden
Seni içime gömdüm, bir mezar taşı yok....

 İbrahim Değerli..06.02.2007

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Ömür Dediğin Şey  Başka Nedir...

Bir ömür dediğin  şey başka nedir?
Yarısı yüreğim, yarısı gönlüm
Oda boğazına  bir düğümlenir
Önce ecel olur, sonrada ölüm....

Nefesi tutarken, beden de canda
Kimler baki kaldı ki bu cihanda
Arar bulur seni, ardahan vanda
Önce ecel olur, sonrada ölüm....

Sevği gönüllere,  sohbet getirir
Bazen kazandırır,  bazen  bitirir
Bir gece ansızın,  gelir dikilir
Önce ecel olur, sonrada ölüm....

Hani şimdi nerde, dost tuttukların
Aklına düşerken unuttukların
Rüyana girerken, her korktukların
Önce ecel olur, sonrada  ölüm....

  İbrahim Değerli..24.01.2011...

İbrahim Değerli
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Bir Sevda Uğruna.

Sevilmek suç olmuş, sevmekte kusur
Böyle bir dünya'da yaşıyorum ben
Aşka köle olmuş, sevgiye esir
Böyle bir yüreği taşıyorum ben.

Bir ömür boyunca ben doya doya
Gülmedi gül yüzüm, dert saya saya
Eller yavaş yavaş, yürürken yaya
Gönlümün peşinden koşuyorum ben.

Bilmem nere gitti, gençliğin çağı
Hazan oldu bitti, ömrümün bağı
Bir sevda uğruna, koskoca dağı
Düşlerimde her gün aşıyorum ben.

Ne diyeyim artık, ben bu feleğe
Yetmiyor hayalim tek bir dileğe
Söyleyin siz gidin, güzel meleğe
Mezarımı kendim eşiyorum ben.

İbrahim Değerli.26.5.2016

Şiir Dostlarımın katkıları teşekkürlerimi sunuyorum..

Alıştım galiba çile çekmeye
Verimsiz toprağa tohum ekmeye
Tabipler yetmiyor yaram dikmeye
Kapanan yaramı kaşıyorum ben.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA..'

Hüzün, hüzün diye geçti bir ömür
Kör oldu yüreğim, sanki bir kömür
Böylesi belki filmlerde görülür.
Kor olmuş bir yürek taşıyorum ben.A.T.A.

Sevgi, bir yaşamın en güzel rengi,
Bulutlar üstünde uçmanın dengi.
Allah'ın verdiği duyguyken sevgi,
Nasıl bir dert olur, şaşıyorum ben... Ünal Beşkese

Yirmi otuzdular elli ettiler
Dün buradaydılar nere gittiler
Çileli ömrüme yazık ettiler
Vefasız yıllara şaşıyorum ben... Ömer Osman AVCI

İbrahim Değerli
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Bir Tatlı Söze Esir.......

Aylar, yıllar
Su  gibi akıp giderken
Ne hayallerim,ne düşlerim
Ne elimde tutduğum resimlerin eskir.

Bana canım cananım, bir tanem derken
Kalbim, gönlüm
Birtek,
Kulağıma söylediğin,
Bu tatlı sözlere esir.....

  İbrahim Değerli.07.09.2007

İbrahim Değerli
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Bir Tebessüm Esti,  Yanaklarımdan...

Bir düşlerim vardı, hayal kurduğum
Nefesi hissettim kulaklarımdan
Kalkınca hayrına, hemen  yorduğum
Bir  tebessüm  esti yanaklarımdan...

Kalbimde sevdası, yer edinince
Gözlerden döküldü, yaş ince ince
Göz yaşlarımı eliyle silince
Bir  tebessüm  esti yanaklarımdan...

Acılar içinde bedel öderken
Azrail canımı alsa bir derken
Ardından son defa, baktım giderken
Bir tebessüm  esti  yanaklarımdan.

 İbrahim Değerli..01.02.2007..

İbrahim Değerli
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Boşuna Sevmişim Yıllardan Beri.

Gönlümdeki ateş sönmüyor diye!
İçimdeki acı dinmiyor diye!
Yüreğim sözünden dönmüyor diye!
Boşuna demişim yıllardan beri.

Bir tek keder kaldı, ağlayan gözde
Derman mı bıraktın ayakta dizde
Bu aşk tende değil, yürekte özde
Boşuna sevmişim yıllardan beri.

Yollara döşerken sabır taşını
Vefasızlar tuttu yolun başını
Ahu gözlüm siler dedim yaşımı
Boşuna demişim yıllardan beri.

Günlerim geçiyor, can vere vere
Beddua ederim günde bin kere
Ölürsem kabrime gelme boş yere
Boşuna sevmişim yıllardan beri.

İbrahim Değerli.21.7.2016

Şiir Dostlarımın katkıları..

Sevmektir ömrümüzün bitmeyen işi
Can yakar sevgiden anlamaz kişi
Vefasıza düşenin ağrıyacak başı
Dertlenir dururum yıllardan beri..Talat Semiz 2

Gel de gör eserin takatsizliği
Hangi kitap yazar şu halsizliği
Bunca yalan böyle vefasızlığı
Sevda mı bilmişim yıllardan beri.......Bülent BAYSAL

Adımı kararsız atışlarında
Elimi el gibi tutuşlarında
Belliydi içime batışlarında
Boşuna sevmişim yıllardan beri... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Gönlümü çalan o deli bir rüzgar
Cennetim olacak sandım gülü-zar
Gel hadi gel artık tut şu elimi
Boşuna demişim yıllardan beri..H.ÖZ,

Sevecektir diye umut bağladım
Sevgi ile sular gibi çağladım
Vefasızlık gördün gizli ağladım
Boşa ağlamışım yıllardan beri,,Şair Yusuf Değirmenci

Kahve gözleriyle salındım derde
Deseydi ol canından can neyime
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Gönül dile geldi yanıyor içre
Boşuna sevmişim yıllardan beri.......Mine Kul

İbrahim Değerli
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Boynu Bükük Gönderme Beni…

Gözümde yaş oldun, gönlümde hüzün
Geliyorum deyip kandırma beni
Sensiz geçen her gün, asırdan uzun
Yüzümdeki göle bandırma beni..

Sevdalı yüreğin dönerken taşa
Aldırma gözümden akan o yaşa
Bir tek beni koyma, yalnız baş başa
Hasretinle yakıp yandırma beni.

Boşuna dönerken feleğin çarkı
Yıllar geçip gitti, yaş geçti kırkı
Yüreğinde göster sevdiysen farkı
Hayalde düşlerde döndürme beni..

Dertle kederle doldurdun özümü
Uykulara haram ettin gözümü
Unutmaksa artık, bunun çözümü
Bari boynu bükük gönderme beni…

İbrahim Değerli.20.1.2017

ŞİİR DOSTLARIMIN KATKILARI..

Rastlarsak gün olur birbirimize
Gerek yok siteme, zehirli söze
Felek bu getirir belki yüz yüze
Maziyi elemle andırma beni... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Bir sevda ile dolar taşar içim
Gör yalnız yaşamak nasıl ne biçim
Hasret içinde benim sonsuz göçüm
Sevgine doymadan gönderme beni..Talat Semiz 2

Gözümdeki seni, kulağımdaki sesi,
Gidişinle yüzüme sürdüğün isi,
Giydirip de gidişlerin en yenisi,
Yokluğuna salıp da, söndürme beni… Gül Başpınar

Neşeyle sevgiyle,yüzü hep gülen
Sevdaya bürünmüş,koca dağ iken
Gözünün yaşında,eriyip giden
Kumdan kalelere, döndürdün beni...Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Bu Alın Yazıdır, Kader dediler...

Bakmayın kötü göründüğüme
Bu alın yazıdır, kader dediler
Bakmayın acıya  büründüğüme
Bu böyle durmaz ki, geçer dediler.

Gezip dolaşırken, bütün alemi
Duydum ki dostlarım, kesmiş selamı
Feleğin yazdığı  kara kelamı
Bir gün olur oda, siler dediler.

Gözleri kapadım  hayaller kurdum
En güzel hayali,  hayrına  yordum
Tabibe  gitmişken, derdimi sordum
Mecnun'dan kerem'den, beter dediler..

Gözlerim dalınca, derin uykuya
Hayalim yükseldi, gökdeki aya
Son kez baktım ki şu,  yalan dünyaya
Çekilen acılar, biter dediler................

   İbrahim Değerli.04.07.2007....

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Andan Sonra.

Geç geldin gönlüme, geç kaldın gülüm
Gireceksen girme, bu andan sonra.
Bu sevdanın sonu değil mi ölüm
Vereceksen verme, bu andan sonra.

Yanılıp da sakın düşme peşime
Girme hayalime, girme düşüme
Yeniden bir sevda, dertli başıma
Öreceksen örme, bu andan sonra.

İçimde özlemin hep dura dura
Kahırla, hicranla oldu bir yara
Sızlayıp dursa da, yine bu ara
Saracaksan sarma, bu andan sonra.

Söylemeye bile, varmıyor dilim
Savruldu yellere kalmadı külüm
O gündür bu gündür, perişan halim
Soracaksan sorma, bu andan sonra.

Gözlerim hasretle bakarken yola
Gün güne kavuştu aylar da yıla
Çırpınıp duruyor sol yanım hâlâ
Göreceksen görme, bu andan sonra...

İbrahim Değerli.12.3.2016

Değerli şiir dostlarımın katkıları..

Değmedi yıllardır tenin tenime
Bugün ne kaldı ki gitsem dünüme
Hep hayal ettiğim zülfün önüme
Sereceksen serme, bu andan sonra Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Mutlak bir gün sende gelirsin dedim
Aşkla yanan közde erirsin dedim
Açık kapım her dem girersin dedim
Gireceksen girme bu andan sonra...........Bülent BAYSAL

Yanıp kavrulsam da söndürme beni,
Yeni hayallere döndürme beni,
Aksın gözyaşlarım dindirme beni,
Geleceksen gelme, bu andan sonra...Kemal Bölükbaşı.

Su arar bulamaz bahtmın çölü
Duygular şiirdir ruhsarım ölü
Solmaya yüz tuttu bahtımın gülü
Duracaksan durma bu andan sonra....Şair Yusuf Değirmenci

Ellere vardı, dönüp bakmayacak yüzüm
Duman tütmez, yanmasın ateşim közüm
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Bak ne kadar garip, ne kadar öksüzüm
Anlayacaksan beni, anlama bundan sonra. Talat Semiz 2

Dönde bak ardına,geçen yıllara
Bir tatlı baharken,döndük hazana
Ağlama sakın sen düşen yaprağa,
Sırtımda hançerin durduktan sonra.......Mahmut M. Özdemir

Çağırdığımda gelmedin ki bana.
 Hasretinle kavrulurken yüreğim.
Uzaktan bile bakmadın ki bana.
Gel demem ki artık, bu andan sonra.  Hasan Çekmecelioğlu 1

İbrahim Değerli
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Bu Ayrılık Bize, Hak Bundan Sonra.

Senden ayrı düşmek varsa kaderde
Kadere boynunu, bük bundan sonra
Beraber olsak da canda ciğerde
Bu ayrılık bize, hak bundan sonra.

Bu gönlümün artık, yeşermez bağı
Dört yanımı sarmış hasretin ağı
Gençliğimin gitti, en güzel çağı
Ardından yollara, bak bundan sonra.

Ayrılıkmış yakan düştüğü yeri
İnan değişmedi yıllardan beri
Pişman olup bir gün, dönersen geri
Bir sevdiğin vardı, yok bundan sonra.

Hani bir Allah'ın,  bir de ben vardım
Izdıraptan başka, bana ne verdin
Artık en sonunda gayene erdin
Ellerine kına, yak bundan sonra..

Yüreğim sürgünde, gönlüm sürgünde
Kaç sefer ölünür, söyle bir günde
istemem aşkını, sensiz bu tende
Bu kalp bu bedene yük bundan sonra.

İbrahim Değerli 20.11.2016

Şair dostlarımın katkıları..

Gönlüme sancını katıp gülersin
Közümün üstünü örter küllersin
Acımaz bir kalem dünü silersin
Gönül kapın kitle çak bundan sonra.......Bülent BAYSAL

Bize kim dedi ki hasreti seçin
Niçin ayrı düştük, desene niçin?
Boşuna düş kurduk bir yuva için
Onu da elinle, yık bundan sonra! Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Köz neylesin külü savuran yele
Kul başından ırak olur mu çile
Derdimi söylemem yabana ele
Şiirlerimi de yak bundan sonra.......... Naime ÖZEREN

AŞKLA YAZSAMDA ŞİİRLERİMİ SANA,
KIŞ YAŞATSANDA MEVSIMLERİMDE BANA,
AĞITLAR DÖKSEMDE SAZIMLA ADINA,
GÖNÜL MEYHANESİNDEN ÇIK BUNDAN SONRA...Suna Baş Şimşir

'Ayrılık yalnızlık ve kederdi,
Kim üretti aramızda bu derdi,
Şimdi kavuşmanın zorluğu gerdi,

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her birimiz bir tarafta kaldıktan sonra! '... Önder Karaçay

'Bu kader alnıma ayrılık yazmış
Sana giden yola hendekler kazmış
Dünyada ölmeden ölmek de varmış
Gel kabrime çiçek ek bundan sonra- Nermin SEYRATLI

Yüreğinden sürgün eyledin aşkımda sürgünde
Ayrılığın türkü gibi ağlıyorsa benim içimde
Adın dua gibi ezberimde her anımda dilimde
Sevmek ölmek demekse işte buda senin elinde...........Reyhan Altaş

Bana reva mıydı ettiğin zulüm
Sen benim bahçede nadide gülüm
Közün özü bitti ben sade külüm
Külümü toprağa ser bundan sonra...Bülent ARKAN

Can yoldaşım ol istedim hayat yolunda
Belki mutluluk vardı bu yolun sonunda
Yalanların olmasaydı güzel olurdu bu sevda
Sensiz yelken açıyorum derin okyanuslara
Yaşamak neymiş gör bundan sonra...  0 nur 0

kalbinde sevdamın,yokmuş değeri
yaşam bana haram,zül bundan sonra,
köprüleri bir bir,ben yaktım gayri
ister ağla ister, gül bundan sonra.......Mahmut Özdemir

Sevda sözlerimi, sildin özümden
Gör, nasıl yıktın her şeyimi tümden
Sen dilimi, bak kopardın kökünden
Ben sustum bak, sen konuş bundan sonra!

Silinir mi, üstüme sürdüğün zan
Durulmaz, gitme vakti geldiği an
Dilerim, sen ol ilk hedefe varan
Ben durdum bak, sen yürü bundan sonra! .........Gül Başpınar

Ne gel de bana, ne de vur zincir
Sözlerin yakar hala, yüreğim incir
Kalbimi buz ettin, gün gece sancır
Alamam gayrı nefes, sus bundan sonra..... çılgıncesur yürek

İbrahim Değerli
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Bu gece sana  veda edeceğim...

Artık  sende yoksun  sessiz gecemde
Bu gece bu şehirden gideceğim
Sevgin yeşermedi gönül bahcemde
........Bu gece sana veda edeceğim..
........Bu gece bu şehirden gideceğim..

Aşka yürek oldum, sevğine  kanat
Senin gibi aşkı yapmadım sanat
Senin yalanına aşkına inat
.......Bu gece sana  veda edeceğim
.......Bu gece bu şehirden gideceğim.

Kalbimde arama,  eski yerini
Kalbimin içine koymam birini
Çek artık üstümden,  hain elini
.......Bu gece sana  veda edeceğim
.......Bu gece bu şehirden gideceğim.

Sevgiyi aradım,  büyük bir aşkda
Gönülden sevmenin yeri bambaşka
Sevğimi çıkarsan, gökdeki arşa
......Bu gece sana  veda edeceğim
......Bu gece bu şehirden gideceğim.

Anlattığın artık, hep aynı masal
Sen  yalanları başka aşklara çal
Al deli gönlümden,  bu sevdanı al
......Bu gece sana  veda diyeceğim...
......Bu gece bu şehirden gideceğim.

   İbrahim Değerli.  (.30.06.2008..)

İbrahim Değerli
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Bu Hainin Adı, Fetö dür Fetö..

Ne mezhebi belli, ne de bir dini
Bir oyun bir tuzak, yok mu bu işte
O bir Türk düşmanı vatan haini
Aldanıp kanmayın gelin bu ite
Bu hainin adı, fetö dür fetö..

On beş temmuz günü cuma akşamı
Karanlığa soktu, bütün yaşamı
Vurdu şehit etti polis paşamı
Avrupa ile yan yana göt göte
Bu hainin adı, fetö dür fetö.

Yıllar yılı kanımızı emdiler
El de avuçta ne varsa yediler
Bize her şey vatan için dediler
Devletin içinde bunlar bir çete
Bu hainin adı, fetö dür fetö.

Gördünüz mü hiç cami  yaptığını?
Gördün mü  hiç kabe'ye saptığını?
Gördün mü hiç Allah'a  taptığını?
İnanmayın halkım gelin bu ite.
Bu hainin adı, fetö dür fetö.

Gövdem de koymadı, ne baş ne çene
Hain beslemişiz, tam kırk bir sene
Ne imana geldi, ne de bir dine
Bizden uzak dursun, gitsin çok öte
Bu hainin adı, fetö dür fetö.

İbrahim Değerli..3.8.2016

İbrahim Değerli
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Bu Kalbim Hala, Seni Çok Seviyor..

Bağır;
Avazın çıktığı kadar
Haykır;
Sesin semayı titretircesine
Vur, vur
Ayakların yerden kesilircesine
Ne kulağım duyar
Ne bedenim bu acıyı hissediyor
Tek bildiğim;
Bu kalbim hala, seni çok seviyor......

Al bedenimi göm;  toprağın altına
Çıkar derinliğini tam yedi katına
Kimseler,
Karşı koyamaz senin saltanatına
İnanki,
Sana olan sevğim yine eksilmiyor
Tek bildiğim;
Bu kalbim hala, seni çok seviyor......

Nereye gitsen
İçimde gönlümde, her yerdesin
Adım, adım izlenirsin
İşte şuraya bak?
Nasılda gizlenirsin
Korkma!
Seni burdan kimse çalmıyor
Tek bildiğim;
Bu kalbim hala, seni çok seviyor...

İstersen,
Al yerlere vur, içimdeki sevğini
Bedenimden ellerinle sök kalbimi
Bak kalbim; senin için   nasıl da atıyor
Tek bildiğim;
Bu kalbim hala, seni çok seviyor.....

İbrahim Değerli...08.12.2006

İbrahim Değerli
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Bu Sevda Sinemden İnmedi Gitti.

Ne saraya sığdı, ne de bir köşke
Bu sevda sinemden inmedi gitti.
Sevmeseydim seni, yürekten keşke
Sol yanımda ağrım, dinmedi gitti.

Bülbül güle hasret, ben isem sana
Dolaşırım sensiz, ben yana yana
Bir tebessüm bile yeterdi bana
Hasretin içimde sönmedi gitti.

Hasretin dökülür, gönül sızımdan
Düşte olsa bile, gel gör azından
Neler çektim bilsen, senin nazından
Hayalim gerçeğe dönmedi gitti..

İbrahim Değerli.7.3.2017

Değerli şair dostlarımın katkıları.

Yaşama sebebim, hayatla bağım
Güneşim, ışığım, yaşam kaynağım
Seninle olunca sevgiden dağım
Yokluğun bir ateş, sönmedi gitti..........Naime ÖZEREN

İbrahim Değerli
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Bu Yaşamaksa, ben yaşıyorum.

Çıkmak istiyorsan;
Haydi çık git gönlümden
Almak istiyorsan;
Al bin parça ömrümden
Tükensin son gücüm;
Senin elinde ise yaşamak
Kahrediyor beni, bir dilenci gibi eline bakmak
Ama hala yaşıyorum, bu yaşamaksa...

Herkes vurdu, birde sen vur
Ha bir vurmuşsun, ha iki ne çıkar
Ha bir tekme fazla, bir tekme az
Gelen sevgimi senden kopardı
Giden kopardı
Ama hala yaşıyorum, bu yaşamaksa

Daha düşmedim duvarlara yaslanıyorum
Ama olsun sana inat ayaktayım
Bin bir parça olsa kalbim
Sana inat çırpınıyorum,
Olsun yinede, sen isyanımı duyamazsın ya
Ama hala yaşıyorum; bu yaşamaksa

Ah,
Ne güzel söylüyorsun, bırak beni diye
Söylemiyorsun ki, nasıl olacak diye
Al canım ömrüm sana olsun hediye
Lanet olsun seni seven kalbe, senin sevgine
Ama hala yaşıyorum,  bu yaşamaksa

    İbrahim Değerli..12.09.2006..

İbrahim Değerli
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Burnumda Kokuyor Şimdi.

Kim çıkarmış bilmem, şu gurbet eli
Gözlerim yollara bakıyor şimdi.
Ne ayları belli, ne yılı belli
Yüzümden hasretin akıyor şimdi.

Mis gibi tütersin, her gün gözümde
Hem ilk baharımda, hem de güzümde
Hiç yalanım yoktur, inan sözümde
Yokluğun  burnumda kokuyor şimdi.

Gönlümün eksilmez,  karı dumanı
Bir bilsen sevdiğim, bende amanı
Nasıl geçti diye, sorma zamanı
Yalnızlık canıma okuyor şimdi.

Öyle sevmiştim ki, ben yana yana
Saraylar kurmuştum, gönlümde sana
Çektiğim çileler reva mı bana
Özlemin bağrımı yakıyor şimdi.

İbrahim Değerli..30.9.2016

Değerli şair dostlarımın katkıları..

Ufkumun ucunda sarardı yıllar
Umudum tükendi bitmedi yollar
Ömrün baharında kurudu dallar
Taşımaz, zor artık, çöküyor şimdi... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sevmekmiş meğer yaşamın özü
Hasret kör eder görmez gözü
Gülsün isterken insanın yüzü
Hayatımdan dert akıyor şimdi..Talat Semiz 2

Kader yazmış gurbet eli yar diye
Her gecesi elem, ah-u zar diye
Sanma bu özlemin sonu var diye
Beynimde şimşekler çakıyor şimdi...........Bülent BAYSAL

Izdırabım pek çok her hücrem inler
Her gece feryadım yıldızlar dinler
Güneşim tutuldu karardı günler
Düşmanım zilleri takıyor şimdi*****Hatice Hantal

Sevilen, sevenin kadrini bilmez
Kanatır dikeni, yaşını silmez
Hançerlenen gönlün devası olmaz
Bülbül, yanık yanık şakıyor şimdi.../ Metanet YAZICI

ne ettimse isteklerim olmadı
seven gönü sevdiğini bulmadı
yeter sabır benden gayri kalmadı
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fazla naz canımı yakıyor şimdi...şair Yusuf Değirmenci

Ayrılık, içtiğim zehirli şerbet,
Aldığım her nefes, hasret, hep hasret...
Gönlümü tezgâha koymuş da gurbet,
İlmik ilmik hicran dokuyor şimdi...' Ünal Beşkese

Hep sabır etmekle, geçse de ömrüm
Hasret ateşiyle yandı şu gönlüm
Ne gecem huzurlu,nede gündüzüm
O ateş ruhumu,yakıyor şimdi.............Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Canıma Yetti.

Gönlüm kanatlanıp uçmuyor  diye!
Söyleye söyleye dilde tüy bitti.
Zaman bir an bile geçmiyor diye!
Söyleye söyleye, canıma yetti.

Yıllardır elimden düşmüyor resmin
Gözümün önünden gitmiyor cismin
Dudağımda nağme, dilimde ismin
Söyleye söyleye, dilde tüy bitti.

Bitmedi feleğin kurduğu tuzak
Gözden uzak etti, gönülden ırak
Yüreğim çaresiz dermandan uzak
Söyleye söyleye, canıma yetti.

Bir tek nefes kaldı, artık özümde
Gittikçe sararıp soldu yüzümde
Dünya olmadı ki sensiz gözümde
Söyleye söyleye, dilde tüy bitti.

İbrahim Değerli.3.12.2016

Değerli şair dostların katkıları.

Söyle ne verdin ki,derdinden başka
Beni hasret ettin,sevgiye aşka
Görmeden yüzünü,ölseydim keşke
Bu hasretlik gayri,canıma yetti....Mahmut M. Özdemir

Senden geri viran hallere kaldım
Közlerin de yandım küllere saldım
Nefesler tükettim ömrümden çaldım
Söyleye söyleye dilde tüy bitti.........Bülent BAYSAL

Çok şey değişirdi dinlesen beni
anlardın belki de inlesen beni
isterdim elinle belesen beni
o güzel gençlik yel misali geçti..Ömer Gündoğan

Sevmek hem özlemekmiş hem de çile
Sevdikçe tutuşup yandık bile bile
Dertli sevda düşünce dilden dile
Yandı duman tüttü kül oldu bitti... Talat Semiz 2

Dilim susmak üzre gözde fer gitti
Peşinde koşmaktan ayak çark etti
Ne kaldı ki elde her şeyim bitti
İş mahşere kaldı bir ömür yitti...Bülent ARKAN

Bu kara talihi ben miyim seçen
Kaçıncı bahardır ömrümden geçen
Artık biz olalım ufukta açan
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Söyleye söyleye, canıma yetti. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

musalla taşımda beklerim seni
Hakkımda düşüncen yanıltmaz beni
Atsan çölle-rede fark etmez beni
Gönde vuslatı mı,takatim bitti... Yaşar akbaş

İbrahim Değerli
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Çağırma Gel Beni..

Çağırma gel beni, eller adıyla
Cilvene nazına eremez oldum
Alacaksan al canı, gönül tadıyla
Mutlu bir gününü göremez oldum.

İsyanım feryadım kanun yasana
Unutmak imkansız sen anlasana
Düşmüşüm bir kere senin tasana
Açtığın yarayı saramaz oldum.

Yüreğin bir olmuş, sitem kahırla
Doğrasan tenimi bıçak satırla
Bekliyorum seni yine sabırla
Sensiz bu ellerde duramaz oldum.

Sevdan ateş olur, yanar özümde
Kurumaz oldu yaş, iki gözümde
Yalanım yoktur hiç inan sözümde
Tozpembe hayaller kuramaz oldum.

Yüklemişsin suçun hepsini bana
Bir avuç kül oldum, ben yana yana
Kastın mı var bilmem bu tatlı cana
Aldığım nefesi veremez oldum.

İbrahim Değerli.01.07.2015

Şiir dostlarımın katkıları..

Zaman sular gibi akıp gidiyor
Uyku denen zalim insaf bilmiyor
Yatmak için yatak yorgan yetmiyor
Sana düşlerimde eremez oldum.........Naime ÖZEREN

'Tek huzur aradım gelmez sırası
Canımdan can alan kimin yarası
Vaziyet ölmekle kalmak arası
Yatağı yorganı seremez oldum...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Her gün yeni ümitlerle güne başladım
Kuşluk vakti olmadan günü boşladım
Sanmayın ideallerimin peşi koşmadım
Yoluma döşenen engelleri aşmaz oldum

Yine karalar bağladı şu aciz gönlüm
Güzel bir gün görmedi çileli ömrüm
Kafam karma karışık yanıyor bağrım
Koşturmaktan yoruldum koşamaz oldum......Bülent Arkan

Gideli günlerim bil ki bana dağ
Belleme bu canı sakın tende sağ
Kurudu o canım zümrüt yeşil bağ
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Gezdiğim yerlere sığamaz oldum.........Bülent BAYSAL

Düş görsem düşümde hep sensin
Şarkı söyler bana tatlı sesin
Bahar gülleri korkardı nefesin
Ölüm bile bana unutturamaz seni.Talat Semiz 2

yeter bunca nazla kibir diyerek
yazmaz zülmü defterikebir diyerek
hasrer çekiyorum sabır diyerek
kol açıp sevgiyle saramaz oldum...Şair Yusuf Değirmenci.

Gün olur uğrarsan,Pembe Kaya´ya.
Rastlarsan ağlayan,iki aşığa.
Getirsende beni, sende aklına.
Kaldım yadellerde,gelemez oldum......Mahmut M.Özdemir

'Şiire çağırmış dostum geç kalmışım,
Duygunun en değerlisini satırlarda bulmuşum,
Dostlarımla ağlamış, dostlarımla gülmüşüm,
Değerli kardeşim name göndermiş, dolmuşum! '...Önder Karaçay

Ne geldin,ne bana gel dedin,
Şu şirin canıma sancılar ektin,
Hasretin dağları yıktı üstüme,
Ne dönüp baktın, ne bir yudum su verdin.
Dünyayı gözümde pul eylemişsin,
ırağı önüme yol eylemişsin,
Bedeni ruhuma köz eylemişsin,
Ya gel, ya bana gel söyle.
Ey güzel ömrümü uğruna yol eylemişim,
Canımı aşkıma berdellemişim.
Müjdeler kalsa da kuş kanadında,
Başımı bu yolda muştulamışım.
Ne gel, ne de bana gel söyle;
kalbimi isminle mühürlemişim. Nimet Öner

Bağımdan gülleri deremez oldum
Aklımı ben senden alamaz oldum
Rüyalarımda seni göremez oldum
İçindeki yürekte ben ölümü buldum

******************************************
Günahını sevapsız yükledin bana
Yaralıdın yüreğimi yetmedi sana
Haykırdım yanışımı yar anlasana
Yanmışım şifasını bulamaz oldum.................Reyhan Altaş

İbrahim Değerli
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Çaresizlikten Suskunum.

Kınısından çıkarıp çektiğin kamanın
Alın yazısı dedikleri  karanın
Tedavisi yokmuş bendeki yaranın
Çaresizlikten suskunum...

Sadece senin sesini duyabildiğim
Sırrımı kimseye veremediğim
Giderken  ne olur, kal diyemediğim
Çaresizlikten suskunum....

Hayat kısacık, yaşantıdan ibaret
Kalsa da içimde, intikam ve nefret
Yüzünü çevirmen, bence bir felaket
Çaresizlikten suskunum....

Hıçkıra, hıçkıra ağlasa bu gözler
Bir şey ifade etmiyorsa bu sözler
Yüreğim bir bilsen neler gizler
Çaresizlikten suskunum....

   İbrahim Değerli..12.09.2007

İbrahim Değerli
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Çok bekledim..

Seher vakti ğüneşin doğuşunu seyrettim.
Güneşi seni birbirinize çok benzettim.
Güneş değildi sanki, sen doğuyor zannetim.
Çok bekledim  üstüme bir türlü doğmadın ki...

 İbrahim Değerli.13.11.2006

İbrahim Değerli
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Çöl İster Benden.

Şu benim kederli, dert dolu başım
Gezinecek sahra, çöl ister benden
Her daim aksa da gözümden yaşım
Yüzümün üstünde göl ister benden.

Gönlümden eserken hasretin yeli
Konuşmaz lâl oldu, kalbimin dili
Vefasız görmüyor bendeki hali
Yanağımda gonca, gül ister benden.

Ne bahar, ne yazda, ne de kıştayken
Üç günlük gelindi sanki yastayken
Eller allar giymiş gönlüm hastayken
Tutunacak bir dal, kol ister benden

Hayalde, düşlerde, gençlik çağımda
Lale, sümbülümdü gönül bağımda
Kuşlar uçmaz kervan geçmez dağımda
Gönlüne bir köprü, yol ister benden.

Bakışı eritir dağları, taşı
Hele göz üstünde kirpiği kaşı
Neylerim ben artık, sevdalı başı
Kapısında köle, kul ister benden...

İbrahim Değerli.7.7.2016

Şiir dostlarımın katkıları..

Aldı başını gitti gurbet ele
Uğruna serecek yol ister benden
Bağrımı açtım da sert esen yele
Yağmur, boran olup sel ister benden..Serap Irkörücü

Var mıyım yok muyum nerede yerim
Çıkmaza düşmüşüm çözülmez serim
Geceden şafağa yol Allah kerim
Kaybolmuş adrese pul ister benden... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Bilmez ki ahvalim nasıldır halım
Ben onsuz çöllerde kuruyan dalım
Su aldı kayığım delindi salım
Sevdaya amade hâl ister benden...Kemal Bölükbaşı

'Gözlerin sanki mavi bir göldür,
Kurumasın diye bulut gibi göz ister,
Gelin ahbaplar, toplanın dostlar,
Değerli şairin sözlerinin üstüne söz mü ister? '..Önder Karaçay

Bir sözüm var aşikare söylenmez.
Söylesem de nazlı yarce dinlenmez.
Zincir ile bağlasam da eğlenmez.
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Methü müdavimi dil ister benden.MAHMUT ÜNSAL

Bir bakışı ile aldı aklımı
Göz göze geldik çaktı çalımı
Yüreğim yanıyor bilmez halımı
İçerim yanarken buz ister benden...Bülent ARKAN

Boş bir petek var, resmin fonunda,
İşçi arı gibi oldum sonunda.
Bahçe, çiçek kovan, hepsi onun da,
Peteğe konacak bal ister benden..Ünal Beşkese

'Almaya alışmak zamane moda
Biz gibi saf aşık olduktan sonra
Canımı yaktığı yetmezmiş gibi
Yüzdüğü derime pul ister benden'........Yaşar Akbaş

GECEM SABAHA KARIŞMIŞ GÖZ YORGUN,
YORGUN YÜREĞİM YEMİŞ AŞKTAN VURGUN,
AKIM BAŞIMDA, KOL KIRIK, BENİZ SOLGUN,
BEN ÖLMÜŞÜM, HALA CAN İSTER BENDEN... Suna Baş Şimşir

Vicdani boşuna söylersin sözü
Zalimin dünyada doymazki gözü
Bir avuç topraktır sonunda özü
İremler versende pul ister senden..mete tek

Yalnızlık!
Silemediğim yazgıma akıttığım kanımsın,
Uyuyup da uyanamadığım kabusumsun...
Alnımdaki o son iki çizgi,
Gözümde günden güne kararan bakışımsın.
Islak avuçlarımda titreyen bu günüm, yarınımsın.
Yaramsın! Yaramı kanatansın!
Bir yandan yüreğimin tek tercihi,
Öbür yandan ince ince yakan sızısısın!
İnsanlığımı zorlayan yokluğunun elinde, daha ne istersin benden... Gül Başpınar

Aşkın bir derya çağlar gönlümde
Akacak kanım,Göl ister benden
Hasretin bir kor yanar bağrımda
Atacak toprak,Mezar ister benden.Arif Karadağ

'Gel dedim duymadı aşkın sesini,
Estirdi başımda kara yelini
Gönlüme düşürüp aşk ateşini
Deliye dönmüş bir kör ister benden.'- Nermin SEYRATLI

Yalnızlık!
Silemediğim yazgıma akıttığım kanımsın,
Uyuyup da uyanamadığım kabusumsun...
Alnımdaki o son iki çizgi,
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Gözümde günden güne kararan bakışımsın.
Islak avuçlarımda titreyen bu günüm, yarınımsın.
Yaramsın! Yaramı kanatansın!
Bir yandan yüreğimin tek tercihi,
Öbür yandan ince ince yakan sızısısın!
İnsanlığımı zorlayan yokluğunun elinde, daha ne istersin benden... Gül Başpınar

İbrahim Değerli
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Darağacına Asmayanlar Utansın...

Bakın beyler kalleşce oynanan oyuna
Bir oy uğruna hesap yapanlar utansın..
Madalya takmışlar eşkiyanın boynuna
Bunları halk kahramanı yapanlar utansın....

Çanakkale, dumlupınar, urfa, maraş' ta
Türkü, kürdü, çerkezi ve lazı ön başta
Kahramanlık destanı yazdık bu savaşta
Bizleri parçalayıp bölenler utansın....

Dışardan almış diyorlar, haince kararı
Bölücü hainlere sağladılar yararı
Görmediniz mi halka yapılan zararı
Kızları çocukları yakanlar utansın....

Devletin sırtına yapışmış ak bir kene
Neşter değdi artık, göğsümdeki bene
Ne hale geldik bakın, ödün vere vere
Pkk yı  meclise sokanlar utansın.....

Çok uzadı artık, bu hainlerin dili
Gönülde bir vatan kaldı oda sevgili
Kanımızla beslenen şu kanlı katili
Bir darağacına asmayanlar utansın...

Kimseye garezim kinim yoktur sözümde
Kessen Türk'lük yatar, yürek de özümde
Koşarak giderken Atatürk'ün izinde
Ata'larını inkar edenler utansın.....

     İbrahim Değerli..20.12.2009...

İbrahim Değerli
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Dargınım Sana.

Ömrü heba ettim,  senin uğruna
Kırgınım bir tanem, kırgınım sana.
Ölsen bile gitmez,  artık ağrıma
Dargınım bir tanem, dargınım sana.

Bir sevdamız vardı, kalbime ait
Gökyüzü,yeryüzü, hepsi de şahit
Yanımda kal derim,  nede sana git
Kırgınım bir tanem, kırgınım sana.

Geçti gitti günler,  kederle gamla
Bazen gözde hüzün, bazen bir damla
Neler çektiğimi halimden anla
Dargınım bir tanem, dargınım sana.

  İbrahim Değerli..(.08.01.2007.)

.

İbrahim Değerli
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Dediler Ki...

Dediler ki onda yoktur merhamet
Gidenler bir daha dönmez dediler
Onun için çekme boşuna zahmet
Bu bir kalp ağrısı dinmez dediler..

Kadere feleğe, boyun bükmekle
Gözlerinden kanlı yaşlar dökmekle
Her gün hasret, her gün özlem çekmekle
İçindeki ateş sönmez dediler..

Ben onsuz neylerim, hayali düşü
Bedenimin artık, kalmadı gücü
Gurbet ellerine sararken göçü
Mecnun kerem olan onmaz dediler..

  İbrahim Değerli..12.09.2006..

İbrahim Değerli
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Demokratik Açılım Geliyor...

Bir daha duyduk ve duymadık demeyin
Onlar kandırmayı çok iyi biliyor.
İster sev, isterseniz sizde sevmeyin
Beyler demokratik açılım geliyor...

Acaba nedir, demokratik açılım
Gelin beyaz sayfaya, tek tek bakalım
Evet üstü bıyık mış, altı sakalım
Beyler demokratik açılım geliyor...

Kimler uydurdu bilmem ki bu yalanı
Karıştırdı Erğenekon falan filanı
A.B den geliyormuş, bunların planı
Beyler demokratik açılım geliyor...

Eşkıya yandaşları işi bağlarken
Oturduğu yerden kazançlar sağlarken
Gece kondu da ekmek diye ağlarken
Beyler demokratik açılım geliyor...

Memurlara verilmezken adil haklar
Kör dişliye sarılmış dönüyor çarklar
Aşiret düğününde saçılırken  marklar
Beyler demokratik açılım geliyor...

Yıkmış  fakirin damını, çardağını
Kırmış bir tas su içtiği bardağını
İndirirken üç hilal Türk bayrağını
Beyler demokratik açılım geliyor...

Emekli ve yetimler aç kalsın işine
Ağrı sızı girsin kırılmış dişine
Bir kuyruk daha takarken  p.k.k  piçine
Beyler demokratik açılım geliyor...

Türkleri öldürmüyor artık, dert ve gam
Hani en büyük düşmandı, Ermeni ve Şam
Benzine okul harcına gelirken zam
Beyler demokratik açılım geliyor...

Bir taraf da soygun, bir taraf da talan
Yetimin hakkını onlardır çalan
Adil düzen dediler, olsa da yalan
Beyler demokratik açılım geliyor...

İbrahim dert  edip içine atarken
Devletim ağır ağır dibe batarken
Bankada  maaş kuyrukları uzarken
Beyler demokratik açılım geliyor...

  İbrahim Değerli..24.10.2009..
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İbrahim Değerli
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Derdime bir çare, Ol Be Güzelim

Yüreğimiz yasda, gönlümüz yasda
Seven yüreğimin, her yeri hasta
Neden gülmedik ki, biz bu hayatta
Derdime bir çâre,  ol be güzelim.

Seven sevdiğine, bulmuş  bahane
Koşturdun peşinden, deli divane
Dolaştım mecnun gibi hane hane
Derdime bir çâre,  ol be güzelim.

Şu acı günümde, yokmu dostlarım
Hepsinden ayrıldı, bütün  yollarım
Artık bomboş kaldı, saran kollarım
Derdime bir çâre,  ol be güzelim.

 İbrahim Değerli.19.09.2006..

İbrahim Değerli
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Doyamadım Ben.

Gün güne kavuştu, aylar da yıla
Bilmem kaç yıl geçti, sayamadım ben
Daha dünkü gibi, beklerim hala
Kimseyi yerine koyamadım ben.

İlkbahardan kışa döndü mevsimler
Ses vermiyor çağırdığım isimler
Baş ucumda durur hala resimler
Tutup da yakmaya kıyamadım ben…

Ne derdin vardı ki, bilmem benimle
Senli dünyam vardı, yıktın elinle
Bir tek seni sevdim, inan yeminle
Bir sana doymadım, doyamadım ben…

Artık değişmiyor, hasretin seyri
Nasıl yaşarım ki, yar senden ayrı
Vazgeç diyor gönlüm bu aşktan gayrı
Ellere  halimi diyemedim ben...

İbrahim Değerli.20.09.2015

ŞİİR DOSTLARIMA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM....

Çekilmez çiledir aşığın derdi
Gözler kör olur, tükenir feri
Yerime bulsan da başka birini
Kimseyi yerine koyamadım ben..Naime Özeren 1

Geleceksin diye çok bekledim ben
Başka sevgililer sevemedim ben
Gözlerim kör değil değilim âma
Senden başkasını göremedim ben...Öksüz Öksüz

İbrahim Değerli
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Dönemem Sana.

Bırak gözlerimin silme nemini
Bu bir işkecedir, zulümdür bana
Kaç kere söz verip bozdun yemini
Yalvarsanda artık dönemem sana.

Gülse de gözlerim, kan ağlar içim
Hangisini diyem, dert biçim biçim
Söyle ki bileyim sevmek mi suçum
Yalvarsanda asla dönemem sana.

Kaldır şu başını, bir bak yüzüme
Bir çare bul artık, gönül sızıma
Kader dedim boyun eğdim yazıma
Yalvarsanda artık dönemem sana.

Ruhum bir tek sende teselli arar
Sen yoksan yanımda aşk neye yarar
Gidiyorum artık, kararım karar
Yalvarsanda asla dönemem sana.

10.4.2017

İbrahim Değerli
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Dönüp bakma, giderken geri

Dönüp, dönüp bakma, giderken geri
Ayrılığın izi kalır sevdiğim.
sakın görme sakın, vurduğun yeri
Sol yanında sızı kalır sevdiğim.

Birtek canım kaldı,istersen benden
Mevlâm dilemişse, ne gelir elden
Beyhude ugraşma, düşmez gönülden
Acı tatlı sözü kalır sevdiğim.

Çağırırken beni, başka isimde
Birbirinden güzel, her dört mevsimde
Hayalde gördüğün, tekbir resimde
Gülümseyen  yüzü kalır sevdiğim.

Yoktur bizim gibi, eşi emsali
Görmesin gözlerin bendeki hali
Sende beni yakma, kerem misali
Her ateşin közü kalır sevdiğim.

İbrahim Değerli.18.11.2014

şiir dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

'Kader deyip geçme, sebebi bizdik
Sevdamız güçlüydü, onu biz üzdük
Vuslata ermeden, günleri dizdik
Yaz bitince güzü, kalır sevdiğim...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Hançeri feleğin ucu ciğerde.
Durmayıp artıyor yara bu serde.
Ben senin aşkından tutuldum derde.
Yarin acı sözü kalır sevdiğim.........Mahmut Ünsal

Yokuşunda yolumuzdan şaştık mı
Irmağının yatağından taştık mı
Aşk dağının tepesinden aştık mı
Önümüzde düzü kalır sevdiğim -İbrahim Kurt

sevda karşılıktır nolur sevseler
mutluluk yaşanır birkez sevseler
sevenler vuslata erer iseler
kışı olmaz yazı kalır sevginin..Şair Yusuf Değirmenci

Sular çekilince sanma ki biter
Hasretin daima gözümde tüter
İzi silinir mi hatıraların
Göl kurusa, tuzu kalır sevdiğim/Metanet Yazıcı*

Aldanma güneşin gülen yüzüne
Daha ay doğmadan gider sevdiğim,
Başaklar dolunca eğilir yere
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Sel gider kum kalır derler sevdiğim.......Naime ÖZEREN

sevdanın külün de iz mi ararsın
güz gülüsün bağda sanma solarsın
unuttum desende billah sorarsın
aşk ateştir özü kalır sevdiğim.......Bülent BAYSAL

Yokuşunda yolumuzdan şaştık mı
Nehirlerin yatağından taştık mı
Aşk dağının tepesinden aştık mı
Önümüzde düzü kalır sevdiğim -İbrahim Kurt

GİDERKEN ARDINA BAKMA
BAKIP DA SİNEMİ YAKMA
AÇTIĞIN YARALAR YETER
BAKIP DA BİR DAHA AÇMA.. Tahsin Emek

İbrahim Değerli
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Duy Vefasızım Duy, Sevdim Bir Kere..

Duy Vefasızım Duy, Sevdim Bir Kere..

Ayrılık yakındır, kalmadı süre
Açtım kollarımı,yar gere gere
Bırakma al götür, gittiğin yere
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere..

Gözümdeki yaşlar, senden beslenir
Bahçemdeki kuşlar, sana seslenir
Vakitler saatler, seni gösterir
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere..

Baharı görmeden, geçtim güzlerden
Acı tebessümü, süzdüm yüzlerden
Hasreti özlemi, döktüm gözlerden
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere..

Yokluğun düşerken, yanık bağrıma
Hangi gün duyarsız kaldım çağrına
Kıyarım bu canı, bil ki uğruna
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere..

 İbrahim Değerli..(16.06.2012) ..

Şiir dostlarımın katılımları..Teşekkürlerimi sunuyorum..

Ne yapsam derdime, olmadı çare
Ya sen uzak kaldın, ya ben biçare
Sanma ki kapanır, açtığın yare
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere.. Mustafa Bay ZEYBEK HOCA

Sensiz yaşamamın ne anlamı var
Hasretinle dünya zindan gibi dar.
Anla artık beni anla zalim yar,
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere...Mihriban Habibe Cesur

Sevdim bir kere bilmem nedenini
Gönül affetmez terkedip gidenini
Canıma betırdın ayrılık dikenini
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere.....Talat Semiz.

Firak ateşini gönlümde yaksan
Ben ölmeden alıp mezara soksan
Acımadan bana nefretle baksan
Duy vefasızım duy,sevdim bir kere.....Emine Şafak.

Erişilmez doruğum, varlığım sensin
Her gördüğümde lal olduğum sensin
Dağımın gün görmemiş yarısı sensin
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Duy vefasızım duy, sevdim bir kere......Bülent BAYSAL

Deli divaneydin ne çabuk bıktın
Hayali düşleri bir anda yıktın
Perişan halimi seyre mi çıktın
Duy vefasızım duy,sevdim bir kere….Ozan Ceyhan

Bu deli yüreğim seninle yandı
Benden başkasını sevmezsin sandı
Dediğin her söze bilerek kandı
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere..... Bircan Misirli..

Sevdanın ateşi benim içimi yaktı
yüreğimde derin izlerini bıraktı
Sevdamı dağlara taşalara anlatım
Duy vefasızım duy,sevdim bir kere......Reyhan Altaş

Sen kuş idin bende sende kanattım
Yaktın yıktın yüreğimi kanattın
Sende aşkı öğrendim hemde tattım
Oy vefasız oy sevdim bir kere..........Eşref inanç.

Hançerler saplandı benim bağrıma
Yüreğinimi kapattın benim çağrıma
Yarimin duyarsızlığı yetti canıma
Duy vefasızım duy,sevdim bir kere......Reyhan Altaş.

Geceler çok uzun sabah olmuyor
Akort bozuk sensiz sazım çalmıyor
Duygular ayarsız ilham gelmiyor
Duy vefasızım duy sevdim bir kere... Hikmet Atiş.

Esirin oldum da, bir laf etmedim
Ahdimde durdum ben, boşa atmadım
Ardında yıllarca bir yar tutmadım
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere

Gurbette Sevilen yadı değerli
Sevene verdiği tadı değerli
Aşkı anlatanın adı DEĞERLİ
Duy vefasızım duy sevdim bir kere..Ahmet Kırımlı..

Birazcık gülsene, kaşların çatma
Şen şakrak yuvan var çamura batma
Huzuru devirip dertleri katma
Duy vefasızım duy, sevdim bir kere.........Abdurrahman Yıldız

İbrahim oğlunu eyledi kurban,
Hakkın sınavından geçmişti o an,
Sanada gerekli böylesi iman,
Duy vefasızım duy,sevdim bir kere... Muharrem Avkın 3
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İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Duydun mu....

Yüreğime saplanan bir ok ise,
İçimdeki dertler, senden çok ise,
İlacın faydası  bile yok ise,
İçim figan oldu, yar sen duydun mu...

Her sözün altında, varsa bir yalan
Yüreğime sensin, acılar salan
Uzaktan uzağa, el gibi bakan
Sevdiğin el oldu, yar sen duydun mu...

Sevilince herkes mutluyum sanır
Aşkı yaşayanlar yakından tanır
Kalbimdeki  yara çok  zor kapanır
Gönlüm yandı gitti, yar sen duydun mu...

Saraylar yaptırdım, gönül tahtına
Gülmeden ağlarım kara bahtıma
Hiç bir şey düşmedi, benim  hakkıma
Gönlüm viran oldu, yar sen duydunmu...

  İbrahim Değerli..19.10.2007..

İbrahim Değerli
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Duyğularımın Kadını....

Bir söğüt dalı gibisin sen
Narin ve kırılğan,
Eğilirken üstüme..

Bir heykel tıraş gibisin sen,
Özenirken, canlı  büstüme.

Nur taneleri gibisin sen,
Yağarken, tane tane gönlüme.

Sen gönlümün sultanı
Duyğularımın kadını...

Bir nefes gibisin sen,
içimde,
Hissederken varlığını.
Dilim heyecanla söylerken adını.
Gönlüme yaktığın ateşin,
Bir ben  biliyorum maksadını…

Sen gönlümün sultanı
Duyğularımın kadını....

Bir tek sensin,
Gönlümün,  kalbimin prensesi
Yüreğime çadır kurduğun siperi
Leyla'ların, aslı'ların bile,
Yıkamaz savaşcı erleri..

Sen gönlümün sultanı
Duyğularımın kadını...

İbrahim Değerli.(.08.06.2011.)

İbrahim Değerli
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Dün gece..

Dün akşam sabahlara kadar ağladım.
Senin arkandan  yaslar  tuttum dün gece
O eski günleri,  nasılda aradım
Kendimi seninle avuttum dün gece..

Kimse yoktu yanımda, tanrımdan başka
Tanrım şahit bendeki o büyük aşka
Seni hayal ettim, gözümdeki yaşla
Gönlümü seninle avuttum dün gece...

 İbrahim Değerli..18.06.2008

İbrahim Değerli
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Dün Sen Sınıfda Kaldın..

Var git, sevdiğim
Gözümün önünden
Çek ellerini ellerimden
Çek gözlerini gözlerimden
Duymak istediğimi duydum
Görmek istediklerimi gördüm
Dün sen,
Sınıfda kaldın
Seni bir kere denedim
Bende payımı aldım.

Bitmiyecek artık
Sana olan kinim, öfkem
Girdin kalbime
Ben saf saf dolaşırken.
İnandım sana,
Bana yalanları anlatırken
Sen bu sevdayı....
Binbir gece masalımı sandın
Seni bir kere denedim
Dün sen sınıfta kaldın.

   İbrahim Değerli.18.11.2006

.

İbrahim Değerli
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Dün Seninle oldum,  Sabaha Kadar...

Dün benimi andın, çınladı sesin.
İçimde dolaştı, ılık nefesin.
Beni benden aldı, özlem hasretin.
Dün seninle oldum, sabaha  kadar..

Tebessüm yok oldu, kan ağlar bahtım
Geçmedi günlerim, geçmez saatim
özlemekse sevmekse  kabahatım.
Dün seninle oldum, sabaha kadar....

                           İbrahimDeğerli.(.22.11.2006.)

İbrahim Değerli
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Düş Ettin Felek.

Bu sevda gönlüme girdi gireli
Gündüzü geceyi eş ettin felek
Gönlümdeki aşkı serdim sereli
İçimdeki aşkı, taş ettin felek.

Ararken hayalde düşte cismini
Her yerde karşımda buldum ismini
Söyleyeyim sana, acı kısmını
Yüzünü görmeyi, düş ettin felek.

Ezelden yazılmış, bu kara yazım
Razıyım ne gelse, yok itirazım
Ne sonbahar koydun, ne bahar yazım
Mevsimleri bir bir, kış ettin felek.

Yıllardır içimde, duruyor bu sır
Bir günlük değil bu, sanki bin asır
İçtiğim ilaçlar etmedi tesir.
Ayrılık zehrini aş ettin felek..

İbrahim Değerli.30.06.2016

Şiir dostlarımın katkıları. teşekkürlerimi bir borç bilirim..

Bilirim sevendir kül olup yanan
Gülüşe, işveye aldanıp kanan
Yoruldum ardında koşmaktan inan
Gönlümü göçebe kuş ettin felek... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sevdayı saldın da garip başıma
Vah olsun ki bunca akan yaşıma
Sonra gelip durma mezar taşıma
Dizimi, başımı döş ettin felek..........Bülent BAYSAL

Feleğin sillesi acı oluyor,
Kanıyor sol yanım, gözüm doluyor,
Kimi görsem bu halime gülüyor
Bana ayakları baş ettin felek... Yılmaz ÖRMECİ

Eğer Sen beni,
Bir usturanın üzerine dikmeseydin felek!
Benim de başımda kavak yelleri uçuşur
Yüreğim heyecanla oynaşırdı

Belki sökerdim iflahını ihanetlerin
Çekip çıkarırdım sırtımdaki hançeri
Geceleri yakardı gözlerim
Ötesini sökerdi şafaklarım

Eğer sen beni
Bir usturanın üzerinde,
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tek ayak bırakmasaydın felek!

Bir zamanlar benimde;
Mavi tutkularım ve bunları alaza çeviren
Bir sevdiğim varlığı sürüp gidecekti.

Ah Felek ah
Sen bana, usturalarını yollamasaydın!

şimdi o ak ellerimde,
beli bükük bir kalem,
acıya kesilen mısralarımla
böyle olmazdı yazgım belki
mavi tutkularıma kan sıçramaz
böyle kanlı sağanaklara tutulmaz;
doğuştan öksüz,çırılçıplak
Ve senden yetim kalmazdım felek... Filiz Kalkışım Çolak

Dalgalanıp durulmaktı dileğim,
Gönül ummanımı cûş ettin felek.
Asla bükülmezdi çelik bileğim,
Bileğimi büktün, tuş ettin felek....İbrahim Vedat ÇARPAR

İbrahim Değerli
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Eksilmedi...

Karanlıklara silah çekilirmi.?
..............Ben çektim............
Ben karanlıklara değil.!
..............Sevğime,................
..............Sevdama,...............
..............Yalnızlıgıma,............
...............Kaderime çektim...
Belki isyanımı duyan olur diye.!
Duyanda olmadı.Kimsede gelmedi.
İçimden yok etmek istedim,birini.
...............Ama yine eksilmedi.....

                                 İbrahim Değerli.04.12.2006

İbrahim Değerli
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Elimde Kaldı.

Yine yolunu gözlüyor gözlerim,
Her nereye baksam.
Yine yoksun,
Gönlümün pençeresinde bu akşam.

Yorğunluktan
Çaresizlikten
Bedenimdeki yük ayaklarıma dökülüyor
Ağaran saçlarım,kurumuş dudaklarım
Sana yazdığım şarkımızı söylüyor.

Artık,
Bedenim toprağa değil
Karanlıklara gömülmekte
Üşüyen bedenim, titrek ellerim
Gazel olmuş yaprakları örtünmekte.

Ne yapayım,
Gülmedi bize bu şans
Elimde kaldı,
Sana aldığım alyans....

 İbrahim Değerli..04.02.2007

İbrahim Değerli
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Elimde Son Bir Sigaram...

Dün gece elimde, son bir sigaram
Yakıyorum işte, yar öylesine
Gözümde hayalden bir de manzaram
Bakıyorum işte, yar öylesine..

Bir tek sana açarken ben koynumu
Senden başkası bilmesin sonumu
Sevdanın uğruna ince boynumu
Büküyorum işte yar öylesine..

Mecnun'a Kerem'e, benzer hallerim
Konuşmaz  lal oldu, artık dillerim
Hasretle geçiyor, bütün günlerim
Çekiyorum işte, yar öylesine..

Sitemler etsem de, hepsi boşuna
Gelmedi hiç böyle bir aşk başıma
Sende bakma artık, bu göz yaşıma
Döküyorum işte, yar öylesine..

İbrahim Değerli 12.01.2016.

Şiir Dostlarımın katkıları...

Senden başkasını gözlerim görmez
Gönül sana düşkün başkayı sevmez
Başka bakış senin hazzını vermez
Süzüyorum işte yar öylesine

Kapıldı bu gönül yar sevdasına
Bakış sade sana yok başkasına
Bülbülün gülüne bakarcasına
Bakıyorum işte yar öylesine... Bülent Arkan

İbrahim Değerli
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Erkeklerde Ağlar..

Bakma şaşkın şaşkın, bakma ardına
Sen misin ağlayan, erkek de ağlar.
Rastlamadım yiğit denen merdine
Sen misin ağlayan, erkek de ağlar.

Kaybolunca insanın sevdikleri
Unutulunca bütün bildikleri
Onulmaz yaraymış aşk dedikleri
Sen misin ağlayan, erkek de ağlar..

Bağrımda taş değil, dertti ezdiğim
Ne hayal ne düştü, benim gezdiğim
kirpiğimle gül benzini çizdiğim
Sen misin ağlayan, erkek de ağlar..

Yıllardır söylenir dilimde adın
Unuttum bal, şeker mi neydi tadın
Uğruna ömrümü verdiğim kadın
Sen misin ağlayan, erkek de ağlar..

İbrahim Değerli..13.01.2016..

İbrahim Değerli
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Ey Ceylan Gözlü.

Ey şahin bakışlı, Ey ceylan gözlü
Ben nasıl yaşarım, hep senden ayrı.
Çarede dermanda, bu aşkta gizli
Ben senden ayrıyım, can senden ayrı
Bu hasret canıma yetti gel gayri.

İçimde feryadı, bir de sen duysan
Benim yerime sen, kendini  koysan
Çektiğim acılar, bitmez ki saysam
Ben senden ayrıyım, can senden ayrı
Dert çekecek gücüm bitti gel gayrı.

İbrahim Değerli.29.3.2016

İbrahim Değerli
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Garibem..

Daha; on yedisindeydi
Daha dün gibi, gözünün önündeydi
Bir türlü; öğrenememişti sevmeyi
Bir türlü; sevememişti kimseyi..

Onun sevgi dediği şey
Bir kara
Bir beyazdı.
Kara; alın yazısı
Beyaz;  kefeniydi

Bu renkler,
Gözün önünde bütünleşti
Dünya'yı  siyah gördü
Beyaz seyretti....

Yıllar sonra;
Kara dediği alın yazısı
Birini sevdirdi.
Beyaz dediği  gelinliği giydirdi..

Ama kader ya!
Birini eller, diğerini yerler aldı.
Geriye bir tek göz yaşı
Birde;  acı hatıralar kaldı....

                            İbrahim Değerli.15.11.2007

İbrahim Değerli
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Geçiyor İşte...

Sorma bana zalim, nasılsın diye
Günler yora yora geçiyor işte.
Ferman buyurmuşsun asılsın diye
Kalbim dura dura geçiyor işte.

Hani can verirdin, aşkın uğruna
Dermanım yok deme, gider ağrıma
İki yumruğumu yanan bağrıma
Her gün vura vura geçiyor işte.

Düşlerde yaşarken en güzel anı
Gönlüme tattırdın kederi gamı
Ne Konya’yı koydum, ne Bitlis Van’ı
Seni sora sora geçiyor işte.

Yüreğimde kanar gizli bir yara
Kabuk bağlamadı bak dura dura
Yanıyor, sızlıyor yine bu ara
Yaram sara sara geçiyor işte.

İbrahim Değerli.26.12.2015

Değerli şair dostlarımın katkıları. Teşekkürlerimi sunuyorum..

Bitmiyor çile, gam; zaman aheste
Kavuşuruz belki, bir gün Firdevs'te
Adını anarak, o son nefeste
Günler sıra sıra, geçiyor işte... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

ömür geçer zaman alır götürür
dert ve çile sevgileri bitirir
acı keder yüreğime oturur
günler sıra sıra bitiyor işte..Şair Yusuf Değirmenci

Hangi tabip bakar,böyle yaraya.
İlacı sevgi der,girmez araya.
Kackez haber saldım,ben hayırsıza.
Günler beklemekle,geçiyor işte.....Mahmut M. Özdemir.

Geçiyor günlerim desem inanma
Her anım ızdırap, neşeli sanma
Güldüğümü gelip deseler kanma
Günler bura bura geçiyor işte.... Bülent BAYSAL

Ayrılık acısı depreşti yine,
Geceler geçmiyor devrilir güne,
Bu sevda bakmıyor şöhrete üne,
Günler kora kora geçiyor işte... A.Yalçınkaya

Sevda, bir ümitle gönle ekilir,
Sonu ayrılıksa, botun bükülür.
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Hasret teşbih gibi, her gün çekilir;
Günler, sıra sıra geçiyor işte...' Old

İbrahim Değerli
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Geçti Gitti Öylesine.

Mevsimler  geçti gitti öylesine
Baharı bir başka, kışı bir başka.
Kurban olurum yarin böylesine
Gözleri bir başka, kaşı bir başka.

Üstüne dizilmiş, tüm güzellikler
Göğsünde açarken, bin türlü renkler
Açmış yar bağrını, gel diye bekler
Hayali bir başka, düşü bir başka.

Mahsun bakışlıydı, aklımda kalan
Cilvesi nazıydı,  gönlümü çalan
Bir tek onu sevdim, gerisi yalan
Mezarı bir başka, taşı bir başka.

İbrahim Değerli..05.06.2014.

Şiir dostlarima sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum..

Görmesem gözümden, eksilmez yaşlar
Bağrıma bastığım, hep kara taşlar
Günlerim onunla, biter ve başlar
Sonu bir başkadır, başı bir başka...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Gün gelir seninde bu sevdan biter
Ara vermez felek derde dert katar
Uğrunda öldüğün kalbinde yatar
Mezarı bir başka taşı bir başka***hantal

Nuş ettim elinden aşkın şarabın.
Yandım ateşine kalbi harabın.
Mestanesi oldum nazlı ahbabın
Ülfeti bir başka nazı bir başka******* Mahmut Ünsal.

Yarim ahu bakışların aklım da kalan
Aklımı baştan alıp kalbimi de çalan
Bülbüller figanda yar güllerim talan
Yalnız seni sevdim bu dünyam yalan.........Reyhan Altaş

İşte böyle bir bahardı bir yazdı
Dışı güller açar içi ilk yazdı
O yar bir sabahı hazana yazdı
Yüreği bir başka sesi bir başka..Nazan Yinanç

bir bakışın cihana bedel
her bir tatlı sözün ömrüme yeter
sensiz geçen her an işkenceden beter
sevdası başka kendi başka güzel...........@ sondefa

Geceyi gün eden bir tek gülüşte
Yandığım alında morun bir başka
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Ne güzel yanmak ta donmak ta sende
Seninle kışım da yazım bir başka.....Adnan Çatalbaş

Hayali gözümde düşü özümde
Düşürdü beni dermansız derde
Sevdam derya oldu şiir sözümde
Bakışı bir başka, yakışı bir başka______Nehir

İbrahim Değerli
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Gel Gör Gözünle.

Gözümdeki yaşlar, hasret gereği
Gel dersen gelirim, birtek sözünle
Ne yapayım söyle, ben bu yüreği
Nasıl  sevdiğimi, gel gör gözünle.

Bir dua gibiydi, dilimde adın
Hayatta kalkmadı, lezzetim tadım
Geçti gitti yıllar, bak adım adım
Nasıl geçtiğini, gel gör gözünle.

Bu nasıl sevmektir, bu nasıl çile
Acımadan koydun, beni bu hale
Günler aylar değil, bir dakka bile
Neler çektiğimi, gel gör gözünle..

Gönlüme işledi, hasretin kahrı
Bunca dert yükünü, çekmiyor gayrı
Ömrümün kalmadı, bana bir hayrı
Nasıl bittiğini, gel gör gözünle..

İbrahim Değerli(.24.01.2014.)

Şiir Dostlarıma katkılarindan dolayı teşekkür ediyorum..

çekip gittiğinden beri yüreğim sızlar
bu bana yaptıkların inan kalmaz yanına kar
aldın ahımı sevgilim olmazsın sen bahar
şimdi gel eserini gör gözünle.....@Sondefa

Elveda demeden çekip de gittin
Düştüğüm hallere elinle ittin
Yüreğin darağacım, aşkınla diktin
Nasıl öldüğümü gel gör gözünle.....İbrahim Başar

Bu can aşıkındır ey peri ruhsar.
Hasretinle oldum derde giriftar.
Sevdanın sırrından habersiz ağ yar.
Derdi derunumu gel gör gözünle................Mahmut Ünsal

özleminle hasretinle yanarım
sana doğru çağlayan bir pınarım
kuş olurum dallarına konarım.....Yusuf Değirmenci

Sevgin yüreğimde,adın dilimde,
Görünmez oluyorsun,kaçışın niye,
Elvedasız veda,yürek tarumar,
Nasıl bittiğini, gel gör gözünle.Canan Ereren

'Bülbülün yokluğu kahırdır güle
Taşarsa dayanmaz, dereler sele
Sığar mı bir ömre, aşk denen çile
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Nasıl yittiğini, gel gör gözünle' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sevdanı ömrüme can suyu sandım
İçtim kana kana aşk ile kandım
Özünü görünce sözüne yandım
Nasıl yittiğini gel gör gözünle________Nehir

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gel Onu Birde Sen Yüreğime Sor.

Sen gittin ayrılık, yük oldu bana
Hasret özlem içtim, hep kana kana
Yaşamak denirse, sevdiğim buna
Gel onu bir de sen, yüreğime sor.

Hayalin düşerken, her gün odama
Bürünür bedenim kedere, gama
İflah olmam ben bu, sevdadan ama
Gel onu bir de sen, yüreğime sor.

Seninle geçiyor her gün, her anım
Toprakla,  taş değil, ettendir canım
Nasıl dayandı ki, dersen sol yanım
Gel onu bir de sen, yüreğime sor.

Çaresiz,ümitsiz, sürüyor yaşam
Gönlümün içinde, dinmiyor tasam
Bir başka dertliyim, yar ben bu akşam
Gel onu birde sen, yüreğime sor..

                   İbrahim Değerli.26.06.2013..

Şiir Dostlarima katkılarindan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

hasret çeke çeke geçiyor günler
sararıp hep soldu açılan güller
kavuşmak mahşerde dese de diller
gel onu bir de sen yüreğime sor..Nazan Yinanç..

Sabrı üst üste vurdum da ne oldu
Agardı saçlarım benzimde soldu
Acıydı günlerim hallerim zordu
Gel onu birde sen yüreğime sor......Bülent BAYSAL

Sevda düşmeye görsün bedene,
Birde sor onu candan sevene,
Acısı çıkmaz gider kefene.
Mecbur severek ayrılana sor...İsmail Gürsel

Ne çekerse gönül şu aşkın elinden
Ayrılık türküsü dinlemek dilinden
Bu günkü derdim daha çoktur dünden
Gel onu sen, bir de yüreğime sor..Talat Semiz..

Herkes beni deli bir odun bilir
Bu odun seninle yaşar, can bulur
Özlem sancısıyla sararıp solar
Sen gelde acıyı yüreğime sor....... Gökhan Ateş.

Aşkınla çöldeki Mecnuna döndüm.
Hasretinle yanar tutuşur gönlüm.
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Yar seni seveli yaşarken öldüm.
Gel onu birde sen yüreğime sor...Mahmut Ünsal

Hasretinden şükür ölmedim ama
Artık dayanamam acı bu cana
Karıştı özlemin damarda kana
Gel onu bir de sen yüreğime sor...Ali Şahin Elbistanlı

Koyupta gitme beni yad ellerde
Özlemin türkü olur yar dillerde
Nasıl yaşarım sensiz bu hallerde
Gel onu bir de sen yüreğime sor......Nehir Özen

Gittin de sol yanım ateşe attın
Ne arayıp sorup nede bir baktın
Tesellisi varmı bendeki aşkın
Gel onu birde sen, yüreğime sor...Adnan Çatalbaş

Canımdan çok sevdim unutma emi
Bu zalim sevdanın ben oldum yemi
Hasretinle geçti ömrün her demi
Gel onu bir de sen,yüreğime sor…..Ozan CEYHAN

İbrahim Değerli
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Geleceksen Yeter Artık Gel Gayri.

Bu gün gönlüm yine, efkar saçıyor
Önüne geleni kesip biçiyor
Seni düşündükçe uykum Kaçıyor
Geleceksen yeter artık gel gayri.

Bu bende ki yara gönül yarası
Ne ömrüm kaldı ki, şunun şurası
Ya bir akşam üstü, gece yarısı
Geleceksen yeter artık gel gayri.

Dert yüklü sineme, hicranlar doldu
Yanağımda güller açmadan soldu
Gözüm kapatmadan sabahlar oldu
Geleceksen yeter artık gel gayri.

İbrahim Değerli.30.1.2017

Şiir dostlarımın katkıları..

Hasretin volkana dönüp patladı
Ayrılık ayları yılı katladı
Sabrımın son taşı bile çatladı
Geleceksen yeter artık gel gayri... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Hasret yetti cana dön gayrı bana
Bunca eziyet hiç yakışır mı sana
Aşk ibresi olsun hep benden yana
Geleceksen yeter artık gel gayri........Bülent BAYSAL

İlk önce gönlümde güzel yer ettin,
Sonra naza çekip kendin özlettin,
Ben yine gelirim diyerek gittin,
Geleceksen yeter artık gel gayri.........Serap IRKÖRÜCÜ

bekledim yolları yol kavşağında
yandım ateşinde gençlik çağımda
artık güller açsın sevda bağında
geleceksen yeter artık gek gatrı..şair yusuf değirmenci

Viran ettin sensiz gönül sarayım
Seni bulmak için nerde arayım
Adresin kaybettim kimden sorayım
Geleceksen yeter artık gel gayrı...Bülent ARKAN

Ey umutlarımın nar çiçeği
Sevdamın o mahsun,nazlı bebeği
Hasretin kor oldu,yakar içimi
Geleceksen yeter,artık gel gayri....Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Gelmesine Artık  Gerek kalmadı

Söyleyin vefasız denen zalime
Gelmesine artık gerek kalmadı
Eller bile duysa, ağlar halime
Bilmesine artık gerek kalmadı
Bende dayanacak yürek kalmadı.

Yaramın üstüne acı sürüldü
Önüme hasretten duvar örüldü
Bir tatlı tebessüm çok mu görüldü
Gülmesine artık gerek kalmadı
Ağlasam, gülsem de merak kalmadı.

Sarardı resimler bak lime lime
Acılar dolanır kalır dilime
Kalbim paramparça, düştü elime
Bölmesine artık gerek kalmadı
Gövdemi tutacak direk kalmadı..

Bu elem, bu keder büktü belimi
Yüreğimde saklı her bir bölümü
Düşünmedim değil kaç kez ölümü
Ölmesine artık gerek kalmadı
Mezarımdan başka durak kalmadı.

İbrahim Değerli.18.12.2014

Şiir dostlarima sonsuz  teşekkürler diliyorum..

Çaresiz kalışım belimi büktü
Ayrılık acısı ciğerim söktü
Kaderim alnımda koca bir yüktü
Silmesine artık gerek kalmadı
Bende dayanacak yürek kalmadı...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA

Hayat değil sensin belimi büken
Düşümde dostların dilleri diken
Var mı ki hasreti ben kadar çeken
Dönmesine artık gerek kalmadı
Billah dizde derman, takat kalmadı..... Bülent BAYSAL

Fülk,i aşk biharı canda gezerken.
Gönülden gönüle Kam alam derken.
Aşkından perişan bir halde iken.
Gelmesine artık gerek kalmadı
Viran oldu mülküm uğrak kalmadı....Mahmut Ünsal

HAD SAFHASINA ÇIKIP GELİNCE ZULÜM
ÖLÜM KARŞISINDA AZ GELİR GÜLÜM
BUNLARI SÖYLEYEN BİL BEN DEĞİLİM
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FERYADI KOPARAN GÖNLÜM'DÜR GÖNLÜM.. Tahsin Emek

Vefasız yar gidişin sessizdi
Bu hallerin beni benden bezdirdi
Bu kalp bu bedeni sensiz de gezdirdi
Gelmesine artık gerek kalmadı
Artık seni anlayak beyin kalmadı. Finans Çı.

Gülen resimlerin kaldı elimde
Tatlı bakışların hala zihnimde
Tomurcuk olmuyor artık gülümde
Dermesine artık gerek kalmadı
Bahçemde açacak çiçek kalmadı.......Bülent ARKAN

İbrahim Değerli
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Gelmeyen Sensin.

Ne bu feryat, ne bu figan, nazlı yâr
Gözüm yaşa döndü, gelmeyen sensin
Ne bu kahır, ne bu sitem, ahu yâr
Bağrım taşa döndü, gelmeyen sensin.

Hayalin dizildi, boy boy gözlere
Son bir pişmanlığım vurdu yüzlere
Baharı görmeden geldik güzlere
Mevsim kışa döndü, gelmeyen sensin.

Özleminle hergün, seni anarken
Hasretin içimde  sönmez yanarken
Günleri ayları, tek tek sayarken
Yıllar başa döndü,  gelmeyen sensin.

Gözlerimden akan,  kan ile yaştı
Yüzümden düşenler, sel olup taştı
Feryadım isyanım, dağları aştı
Dünya boşa döndü gelmeyen sensin.

.İbrahim Değerli(.22.01.2015.)

Şiir dostlarıma katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

Elimde değil ki dursun şu zaman
Bilirsin ayrılık, ölümden yaman
El açıp yalvardım, geçmedi duam
Umut kuşa döndü, gelmeyen sensin...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Aşkın can evimi yakıyor hala.
Zar,ü derdim ile sensin aşina.
Senden gayrısına etmedim şekva.
Kalbin taşa dönmüş gelmeyen sensin......Mahmut Ünsal

Artık dünya yanmış,kimin umrunda.
O yarin hançeri durur sırtımda.
Kapanmaz yaralar,açtın ruhumda,
Deyipte yakardım,gelmeyen sendin.Mahmut Mücahit Özdemir

Özlemin gönlümü kavurur haşlar
Sen diye dökülür gözümden yaşlar
Sanki yüreğimi eziyor taşlar
Sırtım tuşa döndü gelmeyen sensin....Ali Şahin (Elbistanlı)

söz vermiştin bir gün gelirim diye
bu aşktan nasibim alırım diye
senin ile mutlu olurum diye
gözler yaşa döndü gelmeye sensim..şair Yusuf Değirmemci

GELMELERİN OLMAZ SUSMAZ DA DİLİN
UZANIP TUTUYOR ELİMİ ELİN

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

HER ZAMAN KAÇAN SEN O BEN DEĞİLİM
KAHROLUP GİDEN BEN KAHREDEN SENSİN..Tahsin Emek

İbrahim Değerli
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Gidiyor.

Uzaktan bakarken maziye şöyle
Gözlerim maziye dalıp gidiyor.
Bu ızdırap bana reva mı böyle
Gönlümde bir parçan kalıp gidiyor.

Her gün ayrı bir dert, ayrı bir hüzün
Kederle doldu hep gecem gündüzüm
Yokluğuna her gün ağlarken gözüm
İçime hasreti salıp gidiyor..

Anılar gerçeği saklamaz bizden
Hayalinden başka ne kaldı dünden
Ne olur gözünü kaçırma benden
Aklımı başımdan alıp gidiyor.

Bırak artık bırak cilveyi nazı
Bu can ki uğrunda çok şeye razı
Silinmez kaderin yazdığı yazı
Azrail bir sebep bulup gidiyor.

İbrahim Değerli.12.8.2016

Şiir dostlarımın katkıları..

Sana ve zamana gücüm yetmiyor
Ben gitsem hasretin inan gitmiyor
Bir günlük huzurum iki etmiyor
Ağaran saçımı yolup gidiyor.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

İbrahim Değerli
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Gitme.

Hasreti gönlüme yar edeceksen
Bari gözlerime bakıp da gitme.
Şu gurbeti bana var edeceksen
Bari göz yaşını döküp de gitme.

Ağlarken gözümün kalmadı yeri
Böyledir değişmez yıllardan beri
Pişman olup bir gün, dönersen geri
Bari  mektupları yakıp da gitme.

Bir tek hayalimde güller açıyor
Aklıma gelince içim acıyor
Yanında görünce uykum kaçıyor
Bari  kollarına takıp da gitme.

Yokluğun düşüyor, her gün bağrıma
Neler vermezdim ki, bilsen uğruna
Varsa bir çare bul, gönül ağrıma
Bari ciğerimi söküp de gitme.

Ne tarafa baksam, dert dizim dizim
Ne olacak bilmem sonumuz bizim
İki cihanda da, gülmüyor yüzüm
Bari hayalimi yıkıp da gitme.

Bir tek canım kaldı, al sende dursun
Hesabını Tanrım, hep benden sorsun
Silahında kalsın, varsa son kurşun
Bari yüreğime sıkıp da gitme..

İbrahim Değerli..10.7.2016

Şair dostlarımın katkıları...Teşekkürlerimi sunuyorum..

Bilirim acılar geldi hep dile
Açmadık baharda hasrettik güle
Kavuşmak mahşere kaldıysa bile
Ayrılık mührünü çakıp da gitme... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

'Bakma öyle hissiz, boş bir bakışla!
Bari, gideceksen böyle telaşla
Gözünde bir hüzün, bir damla yaşla
Bir veda etmeden çekip de gitme...' Ünal Beşkese

Gitme dur desem, bekler durur musun?
Öldür beni desem, çeker vurur musun?
Kalbindeki beni, kolay unutur musun?
Sevgi dolu günlerini unutup da gitme... Talat Semiz 2

Gönlümüz dağlara yol olacaksa
Bağlarda nadide gül solacaksa
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Yangından geriye kül kalacaksa
Bari koy közleri çalıp da gitme...........Bülent Baysal

Alacaksam sensiz, dünyada nefes
Ne ışık gözümde, ne dilimde ses
Tutmasın ellerim,almasın heves
Durdur yüreğimi,atmasın gitme.... Serpil Taşyürek

İbrahim Değerli
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Gönlüm derki.

Merhem diye sürdüm, seni yarama
Uzaktan selamın geldikten sonra
Gönlüm derki başkasını arama
Acıyıp halime güldükten sonra.

Geçiyor günlerim, hep sessiz, sessiz
Sanki ben öksüzüm, sanki kimsesiz
Ellerim koynumda kalır çaresiz
Seninle hayale daldıktan sonra.

Çektiğim dertlerin yokmuş önemi
Göğsümün acısı yakar sinemi
Hiç kurumaz oldu, gözümün nemi
Kalbimi ortadan böldükten sonra.

Bir sevda yüzünden belalı başım
Ne hasretin bitti, nede gözyaşım
Seninle son buldu, artık savaşım
Benim değil elin olduktan sonra..

İbrahim Değerli.10.09.2015

Şiir dostlarımın katkıları.Teşekkürlerimi sunuyorum..

Bekledim yıllardır, kör bir sabırla
Olan bana oldu gamla, kahırla
İstersen gel artık düğün, taburla
Ben benden geçtikten, öldükten sonra... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Ben böyle değildim, acep ne oldu
Gönül bahçemdeki güllerim soldu
Ağlamadım ama gözlerim doldu
Beni anlamayıp gittikten sonra..........Naime ÖZEREN

Ağlamak sızlamak para etmiyor şimdi
Sorma çektiğim acılar içimde dimndi
Hayalin bile artık gözümden silindi
Sensiz yetim ve garip olduktan sonra..Talat Semiz 2

Bahar gelse artık olmaz çaresi
Yağmur yağsa n'olur coşsa deresi
Gözümün bir daha gelmez göresi
Gülümü kökünden yolduktan sonra..... Telkök

Günler hızla geçti dumanlı başın
Sözler kar etmiyor uykuda düş'ün
Bahar geçti uyanacaksın kışın
Seni seven senden gittikten sonra...nergizçiğdem

İbrahim Değerli
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Gönül Bahcem Sensiz Ekili Kaldı.....

Yüreğime ektim,  bitmedi darım
Gel desem gelmiyor vefasız yarim
Satayım desem ki, olmuyor karım
Gönül bahçem sensiz  ekili kaldı

Hasretle,özlemle yanar yüreğim
O vefasız gelmez,  ben ne edeyim
Yıkılmışım dostlar, nasıl güleyim
Gönül bahçem sensiz  dikili kaldı..

Yıllar geçip gitti, bitmedi aşkım
Gönülden sevmişim, olmuşum şaşkın
Bir hayal çemberi, o senin  çarkın
Gönül bahçem sensiz  bükülü kaldı...

 İbrahim Değerli..18.09.2006..
Şiir dostlarımın katkıları..

en değerli hazine sağlıktır dedim,
harama el sürmedim,helalden yedim,
Hakktan gelene çare olmaz bilirim,
gönül bahçem sensiz,biçare kaldı... Muharrem Avkn3

İbrahim Değerli
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Gönül Ferman Dinlemiyor.

Şiir'lerimde duy artık isyanımı
Satırlar anlatsın, gönül fermanımı
Bir tek sende buldum, derdin dermanını.
Gönlüm ferman dinlemiyor ben neyleyim.

Ferman padişah'dan, ne de bir periden.
Bu isyan gönlümün, en derin yerinden.
Ne yapayım sevdim vefasız  gönülden.
Gönlüm ferman dinlemiyor ben neyleyim.

  İbrahim Değerli..06.12.2006..

İbrahim Değerli
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Gönül Kadehimde, Gam Şarap Oldu!

Çözemedim sende sırrı, gizemi
Düşlerim çekilmez bir serap oldu
Ne hale düşürdün görsen Kerem’i
Soldu gül-i zarım, gül harap oldu.

Biçareyim bir şey, gelmez elimden
Hayalle yaşamak, zordur ölümden
Bir bak gözlerime, anla halimden
Dağıldı sol yanım, dil turab oldu.

Sevdamı haykırdım, bilmem kaç kere
Hergün yanan bendim, göz göre göre
Gözümdeki yaşlar, düşerken yere
Gönül kadehimde, gam şarap oldu!

Vuracaksan sen vur amma yerinden
Bulmasın hiç şifa, öyle derinden
Çok mu ağır diye, sorma birinden
Bil artık her günüm, ızdırap oldu!

İbrahim Değerli..25.09.2014

Şiir Dostlarima katklarindan dolayı, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Vuruldum yürekten,eriyip soldum
Neler düşlemiştim, neleri buldum
Açmamış gül iken, kederle doldum
Geçti nev baharım bir serap oldu......Bülent BAYSAL

sevdaya düşeli geçmişim serden
ölürümde vaz geçemem o yarden
çağlayıp coşarken kapıldım birden
sevda sele döndü bir girdap oldu...şair yusuf değirmenci

Çaresiz kaldım ben,gözlerim yaşlı
Şifa bekliyorum,dualardayım
Yüküm çok ağırdır,dar zamanlarım
Soldu ilkbaharım,sonbahardayım. Canan Ereren.

Hasretin yakar,kavurur beni
gülünde vardır elbet dikeni/
gönül bahçemde soldurmam seni
kalbim sana akan,bir nehir oldu/...Canan Eren

O güzel yüzünü sordum gözlerden
Buğlu sıcak yaşlar indi yüzlerden
Sevdanın çölünde gittim izlerden
Düz idi yollarım zor yörep oldu.....Ali Şahin (Elbistanlı)

Sevdamı haykırırım hem dağlara hem taşa
Dönüp bakmazmısın sen gözümdeki bu yaşa
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Soldurdum gençliğimi akıl gelmez ki başa
Gönül kadehimde sen gamsız olda çok yaşa.......Reyhan Altaş

böyle geldi böyle geçti günlerim
çözemedim sende kaldı düşlerim
yaram derin kırık saza benzerim
beklerim geceler ah ı zar oldu.Nazan Yinanç.

İbrahim Değerli
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Gönül Ne Büyüksün, Ne Yücesin..

Var mıdır ki!
Benden başka kul olmayan
Var mıdır ki!
Senden nasibini  hiç almayan,
Gönül
Sen dilimde söylenen  hecesin
Gönül
Sen ne büyüksün, ne yücesin..

Bazen
Yüreğimi Ateş olup yaksan da
Bazen
Çarem olup şifalar salsan da
Her seferinde,
Yine ben sana  kansam da
Gönül
Sen dilimde söylenen  hecesin
Gönül
Sen ne büyüksün, ne yücesin...

       İbrahim Değerli.25.04.2007..

İbrahim Değerli
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Gördüm..

Etrafıma baktım şaşırdım kaldım
Karaya ak diye, çatanı gördüm
Boş kalmış meydanlar it sürüsüne
İti el üstünde tutanı gördüm..

Herkes ayrı ayrı çekiyor başı
Kimisi erkektir, kimisi dişi
Sayıları geçmez üçü de beşi
Helalına haram katanı gördüm..

Yüreğimde hasret her gün  közlenir
Gitmeyince dağı taşı özlenir
Manzarası her taraftan izlenir
Bu güzel vatanı satanı gördüm..

Çanakkale, Dumlupınar Maraş'ta
Nice canlar verdik, biz bu savaşta
Hepsi şehit oldu, hep aynı yaşta
Mezarda  kefensiz yatanı gördüm..

Hele vekil isen, bakma yüzüme
Yaptıkların görünmedi gözüme
İyi varsa gücenmesin sözüme
Bol keseden nutuk atanı gördüm.

İbrahim Değerli 2.2.2017

İbrahim Değerli
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Görüyor Mevla..

Bülbül bile yasta matemin tutar
Güller görmese de görüyor mevla
İsyanım feryadım, çölleri yutar
Çöller görmese de görüyor mevla..

Koynuma sen diye sararken taşı
Yüzümden dökülür her gün gözyaşı
Çektiğim dertlerin senmişsin başı
Kullar görmese de görüyor mevla..

Yıllar geçse bile, hep saklı kalan
Mahzun bakışındı aklımı çalan
Meger ki bu sevda, yalanmış yalan
Yıllar görmese de görüyor mevla..

Bir türlü bitmiyor, gönlümün gamı
Yıkıldı gönlümün virane damı
Ne Bağdat'ı koydum, ne halep, Şam’ı
Yollar görmese de görüyor mevla..

Ruhum bir umutla beslenir oldu
Mecnun kerem gibi seslenir oldu
Beyaz kefeniyle süslenir oldu
Sallar görmese de görüyor mevla...

İbrahim Değerli.30.10.2015.

Şiir Dostlarımın katkıları..

Kuruttun içimi kalmadı takat
Dilersen şu kalbi yerinden sök, at!
Evire çevire attığın tokat,
Eller görmese de, görüyor Mevlam... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Rüyada yar görseydim kendi salımı
Yüreğim unutur mu içimdeki gamını
Birde çalma kırdığın gönül camımı
Darmadağın edersen görüyor mevlam............Reyhan Altaş

Sevmiş bulundum birkere, bitmez çile
Sevgiden olmaz insana tuzak ile hile
Bir vefasızlıktır çekilmez bile bile
Sen görmesen çektiğimi allah görüyor.. Talat Semiz 2

Tütünden bir nefes dumanı sensin
Dizde derman kaldı mı derdi yensin
Viran olmuş bağlar neyine gelsin
Dallar görmese de görüyor mevlam...........Bülent BAYSAL

Aşkınla ömrümü verdim yellere.
Verdim de gözlerim döndü sellere.
İsmin izhar etsem düşer dillere.
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Eller görmese de görüyor mevlam....Mahmut Ünsal...

Bu yüce sevdanın,yokki çaresi,
Birikmiş içimde,karlı dağ gibi,
O yar bir gün bile,sormaz halimi
Kulu görmesede,görüyor Mevlam......Mahmut Özdemir

Koskoca bir ömür sevgisiz geçti
Sevilip sevmedim görenler şaştı
Benim istediğim hep benden kaçtı
Kader gülmese de görüyor mevlam..... Nergiz çiğdem

Taze fidandım kurudum gayrı
Nice sene oldu yardan ayrı
Yaşlı gözlerim son kez görse bari
Gözler görmese de görüyor mevlam.... İbrahim Demirel.

Kelebek gibi kondun yüreğime,
Kaçtın, ürperti verdin ciğerime!
Neden girdin öyleyse sözlerime?
Sözler görmese de görüyor Mevla..Ahmet Turan Algın

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Göz Yaşlarımı Say Sayabilirsen?

Gönlümde alev sin, yüreğimde kor
Gel sen bu aşka doy doya bilirsen?
Hasretini çekmek, inan ki çok zor
Göz yaşlarımı say saya bilirsen.?

Sinemde dert değil,  aşktı ezdiğim
Ne sahra, ne çöldü, benim gezdiğim
Hayalimde gül benzini çizdiğim
Bu tatlı cana kıy kıya bilirsen.?

Dolaşırım hergün, bir dert yüküyle
Dilimde söylenen sevda türküyle
Yaşıyorum artık, bin bir öyküyle
Kalbime bir aşk koy koya bilirsen.?

İbrahim Değerli.06.01.2015

Değerli katkılarndan dolayı sevğili şair dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Sevdanın dilinden, aşıklar anlar
Ne bilir zalimler, cana kıyanlar
Ar namus demeden, insan soyanlar
Sevenleri de soy, soyabilirsen... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Depremdi gidişin, yürekte faydın
Ne söylemiştin bak sözünden caydın
Bunca yaşananı beyhude saydın
İçimden seni soy soyabilirsen.........Bülent BAYSAL

Yoksul sozrasında yok'u içerse
Gurbetin düzünde çile bçerse
Haram lokma boğazından geçerse
Tıka basa yede doy doyabilirsen..şair yusuf değirmenci

Sırtıma taşınmaz yükler vuruldu
Hasreti çekmekten gönül yoruldu
Yetmedi üstüne hesap soruldu
Gel bu sevdadan cay cayabilirsen...Ali Şahin (Elbistanlı

Büyüdükçe bedr oluyor yüzleri.
Kulağa hoş gelir şirin sözleri.
Sürmeden ari,dir meral gözleri.
Sür siyah sürmeyi sürebilirsen.......Mahmut Ünsal

Çıkardım akı giydim karayı
Nerde gönlümün köşkü sarayı
Hasretin yetti açma arayı
Gel ahımı duy duyabilirsen. Talat Semiz 2

Dökülen gözyaşlarımın her damlasında
Bastığın kaldırım taşlarını sayarım.
Kulaklarıma vuran her kalp atışında
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Kapımı çaldığın hep o sesi duyarım... İbrahim Kavas

İbrahim Değerli
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Gözlerden Akarsın, Bir Yaş Misali.

Bir yüreğim vardı, onu çok seven
Mecnun leyla gibi, bir eş misali
Gönlümdeki sendin seven sevilen
Sanki rüyalarda, bir düş misali.

Kalbim parça parça, düşer elime
Acılar dolanır kalır dilime
Eller bile görse ağlar halime
Uzaktan bakarsın, bir kuş misali..

Hayallerin durur, her gün karşımda
Hem sonbahar hem yaz, hem de kışımda
Yorgun ve çaresiz her bakışımda
Gözlerden akarsın, bir yaş misali..

Yılların hasreti dolsa gözüne
Artık kim inanır, senin sözüne
Son sözünü artık, söyle yüzüme.
Karşımda durursun, bir taş misali...

İbrahim Değerli..(. 28.04.2012) ..

Şair arkadaşlarımın katkıları..Teşekkürlerimi sunuyorum..

Sensizlik ne demekmiş, varken bilmedim
Neleri kaybettim de, hiç üzülmedim
Gönülden düşsen bile, seni silmedim
Şimdi dolaşıyorum, bir keş misali... Mustafa Bay ZEYBEK HOCA

Hayal değil gerçektin karşımda duran
Kaybolmuş sözlerindi kalbimi yoran
Sen değilmiydin benli hülyalar kuran
Yürekten akıyorsun yağmur misali....Bircan Misirli...

Sevipte varılmayan aşkın çilesi
İmtihan aleminin kader cilvesi
Yıkıldı gönlümdeki aşkın kulesi
Enkazında kalmışsın deprem misali……..Abdurrahman Yıldız..

Bir sevda garibiyim, yoktur arkam
Düşürdün beni yere, nasıl kalkam
Hergün hayalimdesin nasıl unutam
Gönülden çıkmıyorsun, nefes misali...Ufuk Yagız..

Beyazlayan saçımın sensin suçlusu
Yüzümdeki çizgiler derdin yolcusu
Akıttım göz yaşlarım avuç dolusu
Dökülüyor gözümden yağmur misali________Emine Şafak.

İsterse beni sevsin, ister sevmesin
Gül gonca yanaklarım, açsın gülmesin
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Gönül bağımda güle, hazan değmesin
Gönlümde açıyorsun, bir gül misali..Eşref inanç....

Sevdim seni hep delicesine,
Sormadın ki hiç halimi bile,
Verdim bak sen ne istedinse,
Kıymetmi bildin yok misali.... Muhammer Şerif...

Güneş sendin, mehtabım sen, ayda sen
Yusuf bendim zindanda, Züleyham sen
Gönül bahçemi yıkan, gidende sen
Kalbimdesim ama, bir yok misali..Bülent Baysal...

Çöktü omuzuma karanlık geceler
Kapandı dünyama isminden heceler
Bir düş kervanına katılmış seneler
Bizi bir kuyuya attı taş misali...Vahap Ulukaya.......

Mevlam nasıl yaratmış mah yüzü, hilal kaşı
Sevdan ile kurudum, unuttum ekmek ile aşı
Boynum kıldan ince sevmez isen al bu başı
Nehir oldum akıttım aşkın için göz yaşı
Düştüm Ankara yollarına, şiirlerle mecnun misali.. Nehir Özen...

Nereye gittiysem seni aradım
Uçan kuştan esen yelden sorardım
Artık saçlara ak düştü ağardım
Döndürüp durdun beni çark misali....Hikmet Atiş

İbrahim Değerli
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Gözlerim Maziye Takılır Oldu..

Her gece hayale, düşlere kanıp
Gözlerim maziye takılır oldu
Gördüğüm düşlerde, seni var sanıp
Hayalin önüme dikilir oldu.

Çarkında dönerken, zalim feleğin
Çaresiz koynumda bağlı bileğim
Ne hevesim kaldı, ne de dileğim
Canımdan bir can çekilir oldu.

Hasretin bağrımda ateşten bir ok
Varlığını bilen, bir duyan da yok
Bugünkü kederim, dünden daha çok
Yüreğim göğsümden sökülür oldu..

Kıymetin kalmadı, yar nazarımda
Ne sevda koydun ne, aşk pazarımda
Rahat uyutmadın bir mezarımda
Topraklar üstüme yıkılır oldu.

İbrahim Değerli..10.03.2015

Şiir dostlarmına katkılarndan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

'Görmedim ömrümde, ne zevk, ne sefa
Bir senden beklerdim, azıcık vefa
Akıttın zehrini, her söz, her lafa
Bağrıma bin hançer, sokulur oldu...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Düşmüş herkes düşmüş,hayat derdine.
Eğmişim boynumu,bende kadere.
Bir tahta masayla,birde sandalye.
O ıssız köşede,bana yar oldu.....Mahmut M.Özdemir

Kaldı mı sevdayı, kutsalı bilen? !
Bir hayal uğruna dağları delen…
Yüceldi(!)         Dostluğu gönülden silen!
Bir avuç küldür elinde kalan
Hatıralar tümden yakılır oldu… Metanet YAZICI

Duygularımı söküp aldın içimden
Bak şimdi ne kadar garibim ben
Hayat denilen yollarda giderken
Sevgim dar ağacıba çekilir oldu..Talat Semiz 2

seven özedikçe yarıni anar
yaralan gönül sızısız kanar
yüreğmde yangın sönmeedi yanar
kanım damarlardan çekilir oldu..ŞairYusuf Değirmenci

Gönül baharımın soldu goncası
Feleğin ciğere geçti gancası
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Kalbime yumruklar vurur sancısı
Hasretinle belim bükülür oldu....Ali Şahin (Elbistanlı)

Senle yaşadığım anları yaktım
Bağrıma taş basıp maziye kattım
Sözlerine sitemle az mı yalvardım
Senle dertler benim dergahım oldu...Gönül Bağ..

Benliğime girmiş çıkmayı bilmez
Dilim başka isme sevgilim demez
Sensiz hiçbir anım olamaz geçmez
Senin için yaşar bendeki seni......Tahsin Emek

İbrahim Değerli
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Gözlerimin  Baktığı Yerde, Gönlüm kaldı.

Gecenin siyahı üstüme sardı
Gözlerinin hüznü gönlüme daldı
Sana nasıl anlatayım güzelim
Bu sevda dediğin şey
Başımda kaldı.........

Ne vardı aramızda bilmediğim
Dilimde kaldı söyleyemediğim
Tek bildiğim, seni çok sevdiğim
Sen gittin ama,
Adın dilimde kaldı.......

Çok güzeldi,koparamadığım
Çok uzaktı, tutamadığım
Hayalde bile olamadığım
Gözlerimin baktığı yerde
Gönlüm kaldı......

                        İbrahim Değerli..(.05.04.2011.) ...

İbrahim Değerli
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Gözümde Bir Damla Yaş Mı Bıraktın.

Hasreti gönlüme saldın salalı
Gözümde bir damla yaş mı bıraktın
Bu sevda başıma kaldı kalalı
Bağrıma basmadık taş mı bıraktın.

Aklımda fikrimde, bir tek sen varken
Ömür geldi geçti, zamansız erken
İlkbahar, sonbahar, bir de yaz derken
Bana yaşatmadık kış mı bıraktın.

Yokluğun bir yanda, özlem bir yanda
Dermanım kesildi, kalmadı canda
Her gece rüyama daldığım anda
Uykumu bölecek düş mü bıraktın

Deliyim divane perişan halim
Çektiğim işkence birazda zulüm
Geleceksen gelme, ey gonca gülüm
Saçını yolacak baş mı bıraktın...

İbrahim Değerli.24.11.2015

Şiir dostlarımın katkıları..

Bilmezdim şiir ne, senle başladım
Uyağı, ayağı senle eşledim
Sevdiysem de hadi, suç mu işledim
Gözüme kafiye, kaş mı bıraktın... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Bir sevgilinin sevdasından harından
Sevdim de yandım ateşinden narından
Aşkını sundu içtin sevda pınarından
Terk etti de gönlümü hoş mu bıraktın.. Talat Semiz 2

Yıllarımı meçhullere götürdün
Gençliğimi çaldın nerde yitirdin
Yıktın hayallerimi de bitirdin
Gözümde damlayan yaş mı bıraktın... Ömer Osman AVCI

Gündüzü geceye çevirip gittin
Söze gerek yok ki bakışla yettin
Kaynar kazanlarda beni erittin
Bedende yanacak yer mi bıraktın... Bülent Arkan

varlığına aşık oldum olalı
hayalinle deryalara dalalı
hasretini hüreğime soralı
Gözümde damlayan yaş mı bıraktın..Dost Şeref

sabır hasretimi yener diyorsun
verdiğim acılar diner diyorsun
yüreğinde ateş söner diyorsun
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bana hayallerden iş mi bıraktın....Ali Şahin

Gözlerimde yaşlar,donupta kaldı
yüreğim susarken,sen çal kemancı
artık bu sevda da,mecal kalmadı
bana söylenecek,sözmü bıraktın....// Canan EREN

Bugün yarın deyip,sabır ederken.
Sen bana ne çok,ne çok ıraktın.
Suçum neydi diye,içim yanarken.
Bağrıma basmadık taş mi bıraktın.....Mahmut Özdemir

Bir tanem baharım menekşem sendin
Uğrunda ölürüm sevdiğim derdin
Topladın dertleri önüme serdin
Bahçemde yolmadık gül mü bıraktın..........Bülent BAYSAL

İbrahim Değerli
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Gözümün Nuru. Beste Ersin Kayışlı.

Gel etme eyleme,  gözümün nuru
Gönlümde açacak dal mı bıraktın.
Bir tek bende buldun suçu kusuru
Yüzüne Bakacak hâl mı  bıraktın.

Yanıp kavrulurken, gönül yelinle
Sevda ateşimi yaktın elinle
İki söz söyledin, vurdun dilinle
Kırmadığın kanat kol mu bıraktın.

Aldığım her nefes, ayrı bir çile
Sensizlik dünyamı çevirdi çöle
Seven kalbim seni, affetse bile
Göğsümde sevecek sol mu bıraktın.

Ne kadar mutluydum, senden eveli
Düşürdün gönlüme namahrem eli
Gel gör ne haldeyim, gittin gideli
Ölümden başka bir yol mu bıraktın..

.25.05.2014

 SÖZ: İBRAHİM DEĞERLİ
MÜZİK: ERSİN KAYIŞLI
SESLENDİREN: MUSTAFA AÇIKGÖZ
..

İbrahim Değerli
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Gözümün Önünden Geçip gidiyor..

Hayal meyal değil, sanki bir rüya
Bedenime kabus gibi çöküyor.
Beyaz gelinliğini giymiş  güya
Gözümün önünden  geçip gidiyor......

Düşlerime girdi, bir an zamansız
Karşımda duruyor, sanki yalansız
Ey zalimin kızı, seni vicdansız
Gözümün önünden çekip gidiyor......

Rüyalarımda  beklerken  sabahı
Yüreğim taşımaz oldu günahı
Mahşer ortasında kıymış nikahı
Gözümün önünden seçip gidiyor......

  İbrahim Değerli..04.03.2011..

İbrahim Değerli
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Gülecekse Bu Gözler, Seninle Gülsün.

Öylesine bir bak ki, gözlerimin içine,
Gözlerimdeki sevği, geriye sana dönsün...
Öylesine bir bak ki, kalbimdeki yerine,
Gülecekse bu gözler, senin gözünle gülsün...

Hiç düşünmeden uzat, ellerini elime,
Sevdamız şarkı olsun, lâl olan şu dilime...
Bir yağmur ol ki senin için yanan gönlüme,
Sönecekse bu ateş, senin elinle sönsün...

Kaderim sen ol benim, dilediğin gibi yaz,
Ellerinle vur, öldür, bir damla kanım akmaz...
Mezarımı kalbinin en derin yerine kaz,
Ölecekse bu sevdam, senin elinle ölsün...

  İbrahim Değerli..06.11.2007..

İbrahim Değerli
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Gülmeyen Yüzümün, Sebebi Sensin.

Hergün biraz daha uzaksın benden
Görmeyen gözümün, sebebi sensin.
Ne mektup geliyor, ne haber senden
Gülmeyen yüzümün, sebebi sensin.

Yolunu beklerken, her gün, her gece
suçumuz neydi ki, sevdim sadece
Hangi gönül dayanır ki bu güce
Tutmayan dizimin, sebebi sensin.

Bu aşk bana neler, yaptı ki neler
Hasretinle hergün, bağrımı deler
Göz önünden geçtin, yar birer birer
Ağlayan gözümün, sebebi sensin

Biliyorsun artık, bu son dileğim
Ya sen gel yanıma, ya ben geleyim
Uğruna can degil, bin can vereyim
Bitmeyen özümün, sebebi sensin.

          İbrahim Değerli..17.08.2013.

Şiir dostlarmın engin gönüllerine sağlık teşekkürler..

'Karşılık bulmadı, bir türlü sevdam
Yalvardım yakardım, duymadı Mevla'm
Gün güne eridim, kalmadı derman
Dinmeyen sızımın, sebebi sensin...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Hayal gibi geldin, geçip te gittin
Billah canımı alıp, canımdan ettin
Acımadın halime, baharım nettin
Şu yağan karların sebebi sensin.......Bülent BAYSAL

Adını anarım hep hece hece
Arayıp sormazsın gider gücüme
Beni Sevdan koydu ölü biçime
Kalmayan sözümün sebebi  sensin....Ali Şahin (Elbistanlı)

uğruna bir yola çıktım gezerim
neler çektim daha neler çekerim
yüreğime hasretliği ekerim
çektiğim özlemin sebebi sensin... Dost Şeref

Senin için çıktım ben bu yola
Feda ettim herşeyimi uğruna
Bir çift gülen gözüne
Yüreğimi hayatımı verdim
Beni böyle bu hallere düşüren
Uğrunda ölesi oluşumun sebebi sensin.......@Sondefa

Gittin aynalardan silindi yüzün
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İçimde sancılar yüzümde hüzün
Mevsimler sarardı rüzgarlar üzgün
Kanayan gönlümün sebebi sensin..Meryem Akyıldız 1

Ayrılık düşünce sevda yoluna
Tutulur yüreğim gözün uğruna
Çekerim kaderi ömrüm' sonuna
Bitmeyen çilemin sebebisin sen.....İbrahim Başar

Acıyla sızlayan gönlün yarası
Senin duymadığın acı nârası
Gizlediğim yüzün çıkmaz karası
Ömrümün bitmeyen çilesi sensin.....  Gökhan Ateş

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Haberi Olsun.

Söyleyin siz gidin, güzel meleğe
Bıkıyorum artık, haberi olsun.
İncecik boynumu ben bu feleğe
Büküyorum artık, haberi olsun.

Bu can dayanmıyor artık nazına
Andolsun inanmam gayri sözüne
Ya yüzük, ya nişan elin kızına
Takıyorum artık, haberi olsun.

Gözümden akarken hasretin nehri
Ne çilesi bitti, ne yarin kahrı
Gezip dolaştığı köyleri, şehri
Yıkıyorum artık, haberi olsun.

Şimdi hayal meyal olsa da cismi
Her saat dilimde, yok artık ismi
Yıllardır duvarda asılı resmi
Yakıyorum artık, haberi olsun..

İbrahim Değerli 8.1.2017

Değerli şair dostlarımın katkıları..

Dört mevsim bir gibi yaşadık kışı
Teselli olmadı 'feleğin işi'
Düşmeye yüz tutmuş o bir kaç dişi
Sıkıyorum artık haberi olsun... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Her an düşünüp tüm yaptıklarını
Kurumuş güllerle, yazdıklarını
Çatıya saklanan mektuplarını
Atıyorum artık, haberi olsun........Bülent BAYSAL

Bir anda şimşeklenen,
Bir anda yağmurlanıp durulan,
Ve bir anda önüme setler kuran,
O gözlerden vazgeçiyorum, haberi olsun… Gül Başpınar

GÖNÜL GÖZÜNÜ YİTİRMİŞ. GÖRMEZ GÖZLERİ,
NE SABAHI BİLİR, NE BAHARI, NE GECELERİ,
DOĞRUYU TÜKETMİŞ, YAZAR YANLIŞLARDA BENİ,
GİDİRKEN KALEMİNİ KIRDIM, SÖYLEYİN HABERİ OLSUN.....SUNA BAŞ ŞİMŞİR

Yıllarca eğdirip,garip başımı
Silmedin gözümden,hasret yaşımı
Ayşe'ye Zeynep'e,biten aşkımı
Yazıyorum artık,haberin olsun.....Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Haberin Var mı.

Bir ateşini ver, aşkı yakmaya
Dayanmaz ki gönlüm, sana bakmaya
Gerek yok bu aşkı, hiç saklamaya
Ben seni çok sevdim,  haberin var mı.

Seven halimi gör, sende  şaşarsın
Mecnun kerem olup, dağlar aşarsın
Ellerin kalbinde nasıl yaşarsın
Ben seni çok sevdim,  haberin var mı..

Yetmez mi çektiğim, bunca dert kahır
Yediğim içtiğim, hepsi bir zehir
Ne kasaba koydum, ne de bir şehir
Ben seni çok sevdim,  haberin var mı.

İbrahim Değerli....12.12.2006.

ŞİİR DOSTLARDAN.....TEŞEKKÜRLER..

Umuda yelken olmuşum bilesin
Karanlık neki, sen ışıksın, bilesin
Senin yanında çocuk benim bilesin
Zülyhanın Yusufuyum, haberin varmı? ..Bülent Baysal...

Varmısın umuda yelken açmaya
Karanlık dünyaya ışık saçmaya
çocuklar misali, koşup kaçmaya
Seni çok sevmişim, haberin var mı... “Gülhan Çabucak..

İbrahim Değerli
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Haberin Var mı?

Yıllardır duruyor, bende bu yara
Durduğundan senin haberin var mı?
Kanayıp duruyor, yine bu ara
Sardığımdan senin haberin var mı?

Ne zaman yastığa koysam başımı
Bırakmadın nere gitsem peşimi
Sabret gönül diye, diye dişimi
Kırdığımdan senin haberin var mı?

Bir yanda göz ağlar, bir yanda yürek
Tabiplere artık, kalmadı gerek
Hasreti yarama merhem diyerek
Sürdüğümden senin haberin var mı?

Gündüz hayalimde, gece düşümde
Süzülürsün keklik gibi karşımda
Sol yanımdan beni, bir kör kurşunla
Vurduğundan senin haberin var mı?

23.5.2017

Şair dostlarımın katkıları..

Bir yanda acılar depreşir durur
Bir yanda anılar sineye vurur
Gözlerim kalbime yağmur misali
Yaş akıtır durur haberin var mı.........Güner Hacısalihoğlu

Boşunaymış yanmam,o aşk uğrunda.
Bir çift ele gözün,ıssız koyunda.
Derdime dermanı,buldum sonunda.
Bulduğumdan senin,haberin varmı.?...Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Hakim Bey....

Ben bin söyleyeyim sende bir dinle
Sen kararını ver hemen hakim bey.
Anlatayım sana bildiğim dille
Sen kararını ver hemen hakim bey.

O bir ağa  kızı, bense bir uşak
Ondan kaçarken her gün köşe bucak
Benim halim söyle sen ne olacak
Sen kararını ver hemen hakim bey.

Tatlı bir dili var, baldan da tatlı
Evleri var tam iki katlı
Geceli gündüzlü benimle yattı
Sen kararını ver hemen hakim bey....

Beni iyi dinle sen ver kararı.
Sevdimse ben kime oldu zararı?
Ölürsem var mıdır, sana yararı?
Sen kararını ver hemen hakim bey.

Yanında  boynumuz, bir kıldan ince
Benim karım oldu, mezhebim  dince
Ölüme gidersin onu görünce
Sen kararını ver hemen hakim bey.

 İbrahim Değerli.14.01.2007.

İbrahim Değerli
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Hasretini Koyma Koynuma..

Geleceksen gelme
Sevgisiz merhametsiz bir gözle
Uzaktan bakarak
Umutlarımı yıkarak
Varlığımı hiçe sayarak.
Hasretini koyma koynuma
Özlem ipini sarma boynuma
Alıştırma beni yalnızlığa
Beni mahkum etme,
Gönlümdeki karanlığa..

Her gelişinde, her gidişinde,
Yüreğim göçebe oldu
Bir sağa, bir sola koşuştururken
Arıyorum bulamıyorum yolumu
Acılarla doldurdun
Sana verdiğim solumu...

Geleceksen gelme
Acıyıp halime, yakın görüp ölümü
Ne olur,
O mavi gözlerinle, gelip seyretme
Bu son bölümü..

İbrahim Değerli..(.18.01.2013)

İbrahim Değerli
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Hatıraların Ömrü, Bir Günlük  Olacaksa..

Yüreğimden bir parça,  ne istersen, sende al
Benden  sana acı bir,  hatıra kalacaksa,
Elindeki kalbimi,   al taştan taşlara çal
Hatıraların ömrü,  bir günlük olacaksa..

Beyazlara bürünsün,  başımdaki saçlarım
Sarılacak bin türlü,  yer arasın kollarım
Zemheriye razıyım,  hiç  gelmesin  baharım
Göğsümdeki güllerim,  açmadan solacaksa..

Haydi git, ne bir resim,  ne bir hatıra bırak
Bana sen kadar yakın,  yine sen kadar uzak
Uzaklaş git yanımdan,  gözden gönülden ırak
Gözlerim  gözlerinde, eğer son bulacaksa....

İbrahim Değerli...(12.04.2012) ..

şair arkadaşların katkıları..Arkadaşlara teşekkür ediyorum..

sanma ki üzüntüden yalnız çeker giderim
sanma ki başkasını can gönülden severim
Her gün yine yollarına matemimi ekerim
Aşkların güzelini, seninle tadacaksam.....Zennure Doğan..

Ben seveceğim zaman, yüreğimden severim
Bitmiyor bundan böyle, elemim gam kederim
Gitmekmi istiyorsun, ben teselli ederim
Yüreğim her gün sensiz hüsrana dalacaksa...Yusuf Karaca..

Başkası yatacaksa koynumdaki yerine
Ağaçlardaki kurtlar yerleşsin bedenime
Başımı eğeceksem hergün senin önüne
İçimden al sevdanı, eğerek bakacaksa.....Neslişah Yaman..

Terkedip gittiğinde, peşinden mi koşarım
Dağlar geçit mi verme,z bağlanır mi yollarım
Dünya duracak sanma, ben sensiz de yaşarım
Sevdan gönül telimi, hicrana salacaksa..Mustafa Alpaydın..

Yanar dağlar gibiydik, birbirimize aşık
Aşkın lavları idi, külümüzde karışık
Püskürttün yalanları, kafam karma karışık
İstemem böyle yari, geçici olacaksa …………….Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Hayalin Önümden Gitmez Sevdiğim.

Sensin benim tahtım, sensin baş tacım
Bendeki bu sevda bitmez sevdiğim.
Başka hiç bir aşka, yok ihtiyacım
Kimseler yerini tutmaz sevdiğim.

Seni düşünürken beden de canda
Hayalin bir yanda, düşün bir yanda
Başımı yastığa koyduğum anda
Hayalin önümden gitmez sevdiğim.

Artık avutmuyor, ne söz ne beste
Günlerim geçiyor, bir dar kafeste
Yetiş imdadıma  en son nefeste
Son pişmanlık fayda etmez sevdiğim.

İbrahim Değerli..8.6.2016

Şiir dostlarımın katkıları..

Sen gittin kalmadı ağzımın tadı
Unuttum ne idi köyümün adı
Peşime takılsa ağayla kadı
Şu deli gönlümü gütmez sevdiğim... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Günlüme dert düştü, hüzün yüzüme
Yoldum saçlarımı, döktüm dizime
Ne dedim de gönül koydun sözüme
Seni can evime sardım sevdiğim..........Naime ÖZEREN

Yine ayrılık var,ah şu fallarda
Oysa bilsen seni,nasıl özledim
Bu beden can verip,kalsa mezarda
Yüregim o kabre sığmaz sevdiğim.......Mahmut M. Özdemir

sevda yorganına sarıldım yattım
nice hasretliği acıyla tadım
sabahları doğdum akşalar battım
hüzünlü gecelerim oldun sevdiğim...Dost Şeref

sevdanı yolunda yılmaz yürürüm
istersen uğrunacanı veririrm
her nereye baksan seni görürüm
hayalin gözümde gitmez sevdiğim..şair Yusuf Değirmenci

Seninle yaşamanın tadını özledim
Sensiz kalmayı kaldıramadı yüreğim
Kavuşacağımız anı bekleyerek geçiyor ömrüm
Hiç bir şey zevk vermiyor sen yanımda yoksan... 0 nur 0

İbrahim Değerli
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Hayalinle Çok Mutluyum...

Ey benim!
Karanlığımı aydınlatan ışığım.
Sana deliler gibi vurgun, birde aşığım.
Sendin  hayallerimde,
Sardığım okşadığım
Olsun yinede,
Senin hayalinle çok mutluyum...

Gönlümde, dilimde,
Şiirlerimde sen varsın
Kollarım sana hasret
Gönlümdesin, aklımdasın.
Yanımda olmasanda, rüyalarımdasın
Olsun yinede,
Senin hayalinle çok mutluyum...

Gözlerden,
Ay yıldızlar kadar uzak olsanda
Senin resminle avunup,
Teselli bulsamda
Gelir diye yollarına,
Hasretle baksamda
Olsun yinede,
Senin hayalinle çok mutluyum....

                    İbrahim Değerli..07.11.2006..

İbrahim Değerli
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Hayallere Daldı Gitti Gözlerim....

İçimde saraylar hanlar yaptırdım.
Yorgunluktan tutmaz oldu dizlerim
Kendimi nur cemaline kaptırdım
Hayallere daldı gitti gözlerim.

Gönlüm sana ne hoş, nağmeler dizer
Nur cemalin meleklere çok benzer
Gönlüm hep seninle, sema da gezer
Hayallere daldı gitti gözlerim.

Leyla aslı oldun,  yürek yakarsın
Gözlerimden  ırmak olup akar sın
Gözleri kapasam, hep sen çıkarsın
Hayallere daldı gitti gözlerim....

İbrahim Değerli..(09.01.2007

İbrahim Değerli
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Haydi Bir tanem, Durma Tut Elimden...

Ellerimi açtım, semaya bakar
Aşkın zehir oldu içimi yakar
Özlemin saati, bir yıla çıkar
Haydi bir tanem durma tut elimden

İçimde sen varsan, ben  yaşıyorum
Ruhunu bedenim de  taşıyorum
Aşkla yürüyor, aşkla koşuyorum
Haydi bir tanem durma tut elimden....

Çok bekletme kışım, bahara dönsün
Çektiğim acılar, dertlerim dinsin
Yüreğimde ateş, gel artık sönsün
Haydi bir tanem durma tut elimden...

İbrahim Değerli..12.10.2006..

İbrahim Değerli
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Haydi Git, Git Gidebilirsen

Bu gün!
bir hüzün, bir göz yaşı ektin gözlerime
önünde; boyun büktürdün, dizlerime

Hani! biz, seninle;
bir kördüğümle bağlanmıştık,
hiç ayrılamazdık,

Hani! biz seninle;
beraber gülüp,
beraber ağlamıştık,
bir başkasıyla olamazdık.

Söyle! şimdi ne değişti?
şansımızda, kaderimizde,
mutluluğu arar olduk, resimlerimizde..

Haydi! sen de git?
Git gidebilirsen,

Haydi! sen de unut?
Unut unutabilirsen,

Gözlerin ağlarken,
yüreğin Yanarken,
Haydi! bir de, sen vur?
Vur vurabilirsen.

Yüreğinden beni silip,
başkasının adını yazmışsın
Kalbinin orta yerine,
yoktan, bir mezar kazmışsın...

Haydi! sen de git?
Kalbine bir mezar taşı dikmişken
gönlüne ihanet tohumları ekmişken
sana bu canı feda etmişken..
Haydi git! git gidebilirsen.....

             İbrahim Değerli.... 31.01.2012......

şair arkadaşlarımın katkıları..Teşekkürlerimi sunuyorum..

yabancı biriysem, dönüp bakmadan
git gidebilirsen canın sağ olsun!
gözünden bir damla bile akmadan
Git gidebilirsen canın sağ olsun___G.Ç.“Avşar Babam Benim”

   öylesine değil, ölene kadardı sevgimiz
önce ağaçlara kazıdık adımızı, son da yüzüklerimize
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hiç istemedik adımızın çıkmasını, kalbimize de kazıdık
şimdi ne değişti de gidiyorsun,
bunca sevgiye rağmen, git haydi, git gidebilirsen.................Nehir Özen

İbrahim Değerli
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Haydi Uyu Artık Yüreğim.

Haydi, uyu artık yüreğim,
mışıl, mışıl.

Kim özleyebilir seni,
Benden başka..
Kim üzebilir beni,
Senden başka..

Sonu yok; bu yalnızlığın
Sonu yok; bu ayrılığın
Yüzünü çevirdikce, sevğiye ve aşka.

Ğözlerinin sürmesiyle
Gözlerindeki yaş ile
Uğurluyorlar bak seni
Aç gözlerini, son defa seyret bedenimi.

Kahır yok, sitem yok
Etsem de neye yarar ki
İçimde bir tek sen varken
Bu yarayı, senden başka kim sarar ki...

Timsah göz yaşları, dökülürken arkandan
Bir daha sende uyanmayacaksın,
Bu tatlı uykudan..
Sevgiliye hasret kaldığın kadar yakınsın
Kendini yalnız hissettdiğin kadar yalnızsın..

Gönlünden çıkaramadıkların,
Kafandan silemediklerin,
Girmeyecek düşlerine.
Boğazına; düğümlenmeyecek yutkundukların
Gecelerde; ecelin olmayacak uykuların..

Haydi,
Uyu artık yüreğim
Artık bu beden; ikimize bir kafes kadar dar
Haydi,
Git uzaklara,
Bir kuş misali, uçabildiğin yere kadar..

                           İbrahim Değerli..(11.03.2011)

İbrahim Değerli
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Haykır Sevgini....

Al sana,
Kırık bir kalb, yok olmuş bir umut
Körermiş duygularım var
Satıyorum,
Alırsan vereyim
Yok  bundan başka
Senin önüne ne sereyim...

Bir elimde baston
Bir elimde torun
Saçlarım ağarmış,  her yerim sorun
Bende yok güzel kız, senin istediğin
Haydi git,
Seninde olsun, bir doğru yolun...

Olsun dersen
Bedenimi sana sundum
İster; toprağa göm
İster; kefene sar
Ben azrailin  yoluna çadır kurdum...

Bıraktım dünyada hayat yaşantısını
Aç gözlerini
Çıkar sende boynundan ahret halkasını.

Sende bul bir denğini
Saklama çıkar,
Haykır
İçindeki o  büyük sevğini.......

  İbrahim Değerli(..08.09.2006.)

İbrahim Değerli
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Hele Bakın Hele.

Hele bakın şu zalimin kızına
Gözleriyle beni, süzüp gidiyor.
Eremedim bunca yıldır nazına
İki tatlı söze, küsüp gidiyor.

Nerden rastladım ki, böyle birine
Ne hayrına erdim, ne de şerrine
Yüreğime aşk ve, sevda yerine
Kalbime taşları, basıp gidiyor.

İsyanım feryadım, yürek acımdan
Yargıladı beni, sevda suçundan
Boynumdaki ipi tuttu ucundan
Dar ağaca beni, asıp gidiyor..

İbrahim Değerli.17.03.2016

İbrahim Değerli
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Hepsi Bir Rüya, Rüyalar Yalanmış..

Gençliği  kaybettim  sensiz yıllarda
Yanımda bir tek dost,  anılar kalmış
Gençliğimi  ararken aynalarda
Hepsi bir rüya. rüyalar yalanmış.

Şimdi seni sarmaz oldu kollarım
Dikenli telle örüldü yollarım
Tanrım derdini arz eder kulların
Hepsi bir rüya. rüyalar yalanmış.

Her şeye ersede, şimdi ki aklım
Seni sevdim şimdi, gönlümde saklım
Uzaktan uzağa maziye baktım
Hepsi bir rüya. rüyalar yalanmış.

    İbrahim Değerli..31.01.2007..

İbrahim Değerli
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Her Nefeste Seni Sorup Duruyor.

Sen gittin gideli, bu garip gönlüm
Toz pembe hayaller kurup duruyor.
Bu nasıl ayrılık, bu nasıl zulüm?
Her nefeste seni sorup duruyor…

Gönül seni özler, göz seni özler
Her sabah, her akşam yolunu gözler
Bir görsen halimi yüreğin sızlar
Hasretin göğsüme vurup duruyor…

Önce yakın idim, şimdi ırağım
Gece gündüz bir sen oldun merağım
Şu benim yaralı, dertli yüreğim
Aşkı merhem diye sarıp duruyor…

Ne dileğim kaldı, ne de bir ahtım
Yıkıldı sarayım, devrildi tahtım
Şu benim talihim, bu kara bahtım
Yıllardır kalbimi yorup duruyor...

21.4.2017

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hiç Bir Eser  Kalmamış..

Yalanmış yaşananlar,
Silinmesede hafızalardan
Dilimizde nağmeler kalmış,
Söylediğimiz şarkılardan..

Tutmak istesekde,
Tutamadığımız o tatlı sözler
Gönlümüzde yara oldu
Pişmanlıklar, birde sitemler..

Yıllar geçip giderken
Sevdalar, aşklar yok olsada
Hafızalarda kalan
Birtek anılar
Yüreğimizin orta yerinde duruyor
Ağrılar ve sancılar...

Şimdi neler vermezdik
Hergün arıyoruz, o güzel günleri
Bir bakışda anlardık
Bize bakan,  O badem gözleri...

Her şey yaşanmış  bitmiş
Bir tek,anılar kalmış
O..Sevğili dediğim yardan
Artık,
Hiç bir eser kalmamış.......

      İbrahim Değerli...23.01.2007..

İbrahim Değerli
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Huzur Ver Artık..

O gitti bir daha gelmez diyorlar
Gel de şu gönlüme huzur ver artık
Vefasız sa kıymet bilmez diyorlar
Bil de şu gönlüme huzur ver artık...

Ömrüme sığmadı yasım, matemim
Kahırla, hicranla doldu sitemim
Gülmeyi unuttu yüzümde tenim
Gülde şu yüzüme huzur ver artık..

Kaldırsan başını, baksan bir kere
Gönlüm ırmak oldu, gözlerim dere
Boşuna akmasın her gün yok yere
Sil de şu gözüme huzur ver artık..

Hasretinle doldu, göğüs kafesim
Ne dileğim kaldı, nede hevesim
Tükendim sayende bitti nefesim
Alda şu canımı huzur ver artık..

İbrahim Değerli.2.10.2015

Şiir dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Ne gündüzüm belli, ne gecem belli
Ele rahmet yağar, bana hep selli
Yaş ermiş kemale, olmuşken elli
Kal da şu garibe huzur ver artık... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Hecelere sığmaz oldu yüreğim
Destanlara konu olacak sevgim
Söylemedi deme bil sevdiceğim
Görde şu Aşık'a huzur ver artık....nergizçiğdem

Kader ayrılığa ördü ağları
Canım benim öksüz koyma bağları
Feryadın figanın delsin dağları
Dilde şu Ferhat a huzur ver artık........İbrahim Kurt

Artık sevemem diyorum herkese
İnsanın kalbi girmişse kafese
Yarine koşamaz nefes nefese
Ah! Ver kalbimi! Al kalbini artık! ........ Ahmet Turan Algın

Makber olur gün uzaksa meleğe
Gam-ı hazanın ki düştü yüreğe
Dil ne söylesin sensiz dileğe
Gel de şu mecnuna huzur ver artık.......Bülent BAYSAL

Yine efkar bastı,zalim geceme.
Bir kara buluttur,çöken üstüme.
Aylar varki uyku,girmez gözüme.
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Gülde şu yüzüme, huzur ver artık.....Mahmut Özdemir

İbrahim Değerli
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İçimde  Bir Tek Sen Varken..

Söylermisin bana son  sözünü
Gözlerimin içine bakarken
Çevirme ne olursun yüzünü
Yüreğimin içinde sen varken

Başını  yasla  sıcak göğsüme
El değdirmem resmine büstüne
Elini  kalbimin  koy üstüne
Giremezler içinde sen varken..

Gönlüm gezerken yemen ummanda
Sana kavuşsam vakti zamanda
Haykırsam sana ulu divanda
Kesemezler sesimi sen varken..

Konuşmaz dillerim, sana  karşı
Yedirsen zehirden  bana aşı
Diri diri gömsen, diksen  taşı
Girerim her mezara sen varken.....

                                            İbrahim Değerli.30.04.2007..

İbrahim Değerli
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İlk ve son olsun.

Gitmekde kararlıysan
Git haydi git, git güle güle
Yolların açık olsun
Sevsende, sevmesende
Son defa;  bak yüzüme
Son defa; bak gözlerime
Bakışmamız,
İlk ve son olsun.......

Gönülde, yürekde
Senden bana bir şey bırakma
Her an, sen gelme aklıma
Acılarımı al götür yanına
Sana hakkım helal olsun
Kırılma sözlerimden
Son defa; tut ellerimden
İlk ve son olsun........

Ölümle ayrılık,
Yan yana çok yakışır
Hasretle özlem,birbirine bakışır
Acı haber yerine çok tez ulaşır
Sevenlerin başı sağ olsun
Son defa; takıl koluma
Son defa; sarıl boynuma
İlk ve son olsun............

İbrahim Değerli..12.02.2011

İbrahim Değerli
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İnan...

Baktığım her yerde hep gam, hep hüzün
Dertler çeke çeke bitmiyor inan
Sen gittin gideli ey iki gözüm,
Gönlümün bacası tütmüyor inan…

Gözlerim hasrete alıştı sanma
Unutmuş derlerse sakın inanma
Senden başkasını severdim amma,
Hiç kimse yerini tutmuyor inan…

Talihim kadere boynunu büker
Yıllardır yüreğim özlemin çeker
Gündüz gece olur hayalin çöker
Gözümün  önünden gitmiyor inan..

Taşırken kalbimde sevda yükünü
Söylerken ah ile senin türkünü
Sökmek istesem de aşkın kökünü,
Kesilir dermanım yetmiyor inan..

Her gece düşlere her dalışımda
Çaresiz içinde her kalışımda
Göğsümden nefesi her alışımda
Sol yanım sensiz hiç, atmıyor inan!

İbrahim Değerli..12.08.2015

Şair dostlarımın katkıları...Teşekkürlerimi sunuyorum..

Kalbimde taşırken gönül ağrımı
Sevdan ateş olur, yakar bağrımı
Duy artık vefasız, bu son çağrımı
Çektiğim çileler, bitmiyor inan... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Kapıldım bir kere aşkın seline
Düşmüşüm be zalim senin eline
Sevdan ile hepten elin diline
Dolanıp kalmışım çıkmıyor inan.  Kemal Bölükbaşı

Ayrılığın yetti, canıma dayandı
Aydınlık dünya karanlığa boyandı
Sensizliğe gönül inanmadı, yandı
Odamdan senin kokun gitmiyor inan..... Talat Semiz 2

Sen gideli çiçek açmıyor kiraz
Yüreğimi yaktın insaf et biraz
Bitirir beni dert ile maraz
Hiç bir şey yolunda gitmiyor inan.. mjdt

Hiçbir söz bülbülü etmiyor teskin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hüznü sevdasından, sanma ki küskün
Kanarken yüreği bekliyor suskun
Gittiğinden beri ötmüyor inan... / Metanet Yazıcı

sevdim hasretinde yanarım diyor
Pervaneler gibi dönerim diyor
göüm yolçatında onu bakilşyor
Gönül aşkına kin gütmüyor inan...şair yusuf Değirmenci

Kem gözle bakıp da hep ağlattılar
Suçlusun dediler, yafta astılar
Ölmeden mezara bile koydular
Sebebim sen oldun sevdiğim inan......Naime ÖZEREN

çağırmaktan ne hal kaldı ne mecal
tut elimden beni sevdalara sal
ben demeden sen bu gece burda kal
seslenmeye gücüm yetmiyor inan......Ahmet Daş 1

Diyorlar zaman her derde deva
Geçiyor Ah günler oluyor heba
Var mı yüreklerde birazcık vefa
Sadakat inancım kalmadı inan

Diyorlar gidenin yeri dolmuyor
Ah de vefa diye konuşuluyor
Söz dilde de,Gönül kırıştırıyor
Sadakat inancım kalmadı inan.........nergizçiğdem

Sevdaya ser çekip bu ah,ı serdim.
Halimden bihaber ruhleri verdim.
Ah öyle bir dert ki şu benim derdim.
Derdime derman kar etmiyor inan. Mahmut Ünsal

İbrahim Değerli
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İnanma sakın! .

Her şeyi unuttum, hep dünde aklım
Hayalle dönüyor, bu gönül çarkım
Seviyorum işte, yok gizli saklım
.....Bana nefes kadar yakınsın yakın
.....Unuttu demişler, inanma sakın! .

Bir aşk var başımda, dolanır gitmez
Çaresiz derdime merhem kar etmez
Üzülme sevdiğim,  bu sevda bitmez
.....Kulakta ses kadar yakınsın yakın
.....Unuttu demişler, inanma sakın! .

Azrail gelse de, alsam sıramı
Azrail'le artık, sen bul aramı
Ellerinde bitsin, bu aşk dramı
.....Bir can kafes kadar yakınsın yakın
.....Unuttu demişler, inanma sakın! .

İbrahim Değerli..30.4.2016

Şiir dostlarımın katkıları..

Çıkarıp atamam, senle doluyum
Çiğneyip geçsen de, aşkın yoluyum
Çok görme sevdiğim, Allah kuluyum
Başımda fes kadar yakınsın, yakın
Unuttu demişler, inanma sakın! Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sevdanın çölünden dağlara yolum
Alemde aşk ile yanan bir kulum
Ters eser rüzgarın savurur külüm
Canıma canımdan yakınsın yakın
Unuttu demişler, inanma sakın! ...........Bülent BAYSAL

Unutulmayan sevgilim unutma bunu
Benim sana olan aşkımdır asıl konu
Zamansız bir ayrılıksa aşkın sonu
Seni özlemedi deseler inanma sakın..Talat Semiz 2

üzülme sevdiğim bu sevda bitmez
sevenin sevdası başından gitmez
yüreğimin sancısıdır hasretin
seher yeli gibi esersin sevdam...Dost Şeref

Sevda hançerini çektim kınından
Ayrılık otunu söktüm solundan
Çiçekler serdim bak tuttum kolundan
İçimde akansın geldim yolundan
Damarda kan kadar yakınsın yakın
Unuttu demişler inanma sakın...Neriman Keten
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Yarim fani gördüm ben bu cihanı.
Niceler terk etti canı canı cananı.
Fırsat elde iken sürek devranı.
Kalbimdesin sana yakınım yakın.
Unuttu demişler inanma sakın.......Mahmut Ünsal

Yüreğime sızdın, çıktın vefasız.
Sevsem de kavuşmak artık imkansız.
Ne yapsam bilmem ki, kaldım çaresiz.
.....Gözde bebek kadar, yakınsın yakın.
.....Unuttu demişler, inanma sakın! . Hasan Çekmecelioğlu 1

Ayrılığın hüznü,çökmüş gözlere,
Bakışları kal der,yürek bi çare.
Veda edemem ki,bende o yare.
______Sen bana ben kadar,yakınsın yakın.
______Hoşça kal dememi,bekleme sakın........Mahmut M. Özdemir.

nanma sevdiğim öldü derlerse
O seni sevmiyor gitti derlerse
Her şeyi unuttu bitti derlerse
Bir gün gelir bahar kışa dönerse
İnanma sevdiğim inanma sakın...Nazan Yinanç

El sözüne bakma ne derse desin
Bizi ayıran el Allahtan bulsun
Artık yeter eli dinleme gitsin
...........Bana candan daha yakınsın
...........Unuttu demişler inanma sakın.....Ömer Gündoğan

İbrahim Değerli
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İstanbul Güzeli.

İstanbullu  bir güzele rastladım.
Biçare gönlümü aldı da gitti.
Başımı göğsüne, bir an dayadım.
İçime sevdayı  saldı da gitti..

Bakışlarıyla  sanki bir intişam
Güzelliğine selam durur cihan
Bir bakış da ona, vurulur insan
Aklımı başımdan  aldı da gitti...

Boyu ince servi narin  dal gibi,
Gidişi var yaylanan sal gibi,
Tatlı bir  dili var, sanki bal gibi
Kalbimi içimden çaldı da gitti.

Gözleri kapanmış zülfün teliyle
Destanlar okuyor, sanki diliyle
Yanaklarımı bir sıktı eliyle
Gözlerime bakıp, güldü de gitti....

   İbrahim Değerli.22.12.2006.

İbrahim Değerli
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İstemem Bir tanem...

Dünyanın malını, önüme serseler
Bana uzun bir ömür hayat verseler
İstemeden zorla kalbime girseler
İstemem bir tanem, senden başkasını...

Şekerini değil,  tuzunu istemem
Kuzey kutupdaki, buzunu  istemem
El alemin tatlı kızını istemem
İstemem bir tanem, senden başkasını.

Saçlarını değil, telini istemem
Rüzgarda eserken, yelini  istemem
Gözlerinden akan selini istemem
istemem bir tanem, senden başkasını.

Kalbimi hoş tutmayan gönül istemem
Bensiz hayat sürecek ömrü  istemem
El aleme bakan, gözünü istemem
istemem bir tanem, senden başkasını.

  İbrahim Değerli..08.09.2006..

İbrahim Değerli
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İşte Böyleyim Ben, Sevdim Seveli.

Kapıldım birine sevdiğim boşa
Bir ömür yanmakmış, bunun bedeli
Benim için girme, yoktan telaşa
İşte böyleyim ben, sevdim seveli.

Ben fani, sen fani, aşkımız fani
Ölüm bir gün gelir, sevdiğim ani
Yüreğimi söküp verirdim hani
işte böyleyim ben, bildin  bileli.

Seveceksen böyle, sevme bir daha
Derdinden düşmüşüm, ah ile vaha
Azrail canımı alsın sabaha
İşte böyleyim ben, küstün küseli.

Deva bulmaz artık, bu aşk yarası
Ne ömrüm kaldı ki, şunun şurası
Bedenim ölmekle kalmak arası
İşte böyleyim ben, gittin gideli.

              İbrahim Değerli... (25.11.2012.)

Şiir Dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Serhoş oldum bir an seni sevince
Yaşadım aşkıda sende mey içince
Öldüğüm gündü sanki terk edince
Sen şarabı ele saki! servis edeli...Hamza Görgülü

Unutmam imkansız senli günleri
Boş yere çekmişim o sürgünleri
El ele düşlerim geçti binleri
İşte böyleyim ben, değdin değeli..' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Deli rüzgâr gibi estin başımda
Ansızın her şeyi yıkıpta gittin...
Sana tutsak olan şu yüreğime;
Sönmeyen ateşi yakıpta gittin...

..........İşte ben böyleyim gittin gideli...Metanet Yazıcı

Gece gündüz akıtırım yaşımı
Arasambulama bir yodaşımı
Dik tutamam hep eğerim başımı
İşte hep böyleyim gittin gideli..şair Yusuf Değirmenci

Geceler de uyku girmez gözüme,
Yastığım iğneli batar yüzüme,
Karlı dağlar devrildi yar üstüme,
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İşte zordayım ben gittin gideli...Ali-Şahin7

Sevdadır seven gönlünü hoş eder
Çile çeker gönül nasıl başeder
Akar gözyaşı seller gibi gider
Gözü yaşlı garibim gittin gideli.Talat semiz..

Sevgilim deyince, sözüne kandım
Yalandan aşkına, köz gibi yandım
Çelmeyi atınca, bildim aldandım
İşte böyleyim ben, yaban güzeli..........Abdurrahman Yıldız

Saçların gönlümün karası oldu
Gözlerin ömrümün yarası oldu
Mevsimler tükendi gün tamam oldu
İşte böyleyim ben gittin gideli...Nazan Yinanç 2

Ömürden ömür çaldı aşkın gönül yarası
Yollarını gözledim acımı sen sararsın
Yüreğimde açılan ölümcül aşk yaramsın
İşte böyleyim ben,sen gittin gideli......Reyhan Altaş

Ömür baharında yaktında ateşi
Kor iken nar edip gittin beni
Sormadın bu yürek nasıldır hali
İşte böyleyim ben yaktın yakalı...Adnan Çatalbaş

İbrahim Değerli
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Kaderde Sessizce Geç Git.

Yıllar sonra bir gün, ben öldüğümde
Sakın sen ağlama, sen üzülme hiç
Bedenim toprağa gömüldüğünde
Kaderde yanımdan, sessizce çek git.

Bir daha adımı bile hiç anma
Hayalinde olsa, benimle olma
Mezarıma bir gül, bir çicek koyma
Kaderde yanımdan, sessizce geç git.

Kalbimden bin parça düşse eline
Bakarken acıma sakın halime
Vefasiz birini, koy sen yerime
Kaderde yanımdan, sessizce çek git.

Üstüme örterken,  ak kefenimi
Toprağa karıştır, yar bedenimi
Kalbinde taşıma yırt o resmimi
Kaderde yanımdan, sessizce geç git.

  İbrahim  Değerli..07.09.2006..

İbrahim Değerli
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Kadınım..

Senden sonra gönülden bir şey dilemedim,
Sanki gitti canımın yarısı cananım.
Kalbimdeki yeri ellere veremedim
Belki birgün sen dönersin diye kadınım...

Duygularım sessiz hüzünlüdür bu gece,
İçimde bir tek sen yaşıyorsun sadece
Hayatı mutlu kıldım kendime öylece
Belki birgün sen gelirsin diye kadınım...

Şekilden şekile girdi gözlerim renği,
Göz yaşlarım yaprak açtı, meyvesi sevği
Değişmiyor sensiz bu yaşantımın şekli,
Belki birgün  sen seversin  diye kadınım...

  İbrahim Değerli..14.04.2008

İbrahim Değerli
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Kahredip Kendimden Geçer miydim Ben.

Sevgimi ektiğim gönül bağımda
Sevda yerine dert, biçer miydim ben
Ayrılıkla geçen gençlik çağımda
Kahredip kendimden geçer miydim ben.

Kaybolup giderken, aşk yavaş yavaş
Gözümden döküldü, bir kaç damla yaş
Gündüz sefil ettin, gece de ayyaş
Sevdiğini bilsem, içer miydim ben.

Bu sevdanın artık, görünmez dibi
Bir yanım zemheri, bir yanım tipi
Boynuma dolarken kendirden ipi
Zalimi yar diye, seçer miydim ben.

Unuttun mu sendin, beni terk eden
Hasretti özlemdi, beni kahreden
Yaşıyor mu sandın, sensiz bu beden
Vuslata ermeden, göçer miydim ben.

İbrahim Değerli..25.02.2012

şair dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

İçime kor olup, düşmeseydin sen
Söyle içten içe, yanar mıydım ben?
Zemheri gününde, kül olmuş iken
Dumanlı dağ gibi, hiç tüter miydim?  Mustafa Bay ZEYBEK HOCA..

Bal şeker damlıyor, tatlı dilinden
Dünyayı degişmem, zülfi telinden
Zehir olsa içsem senin elinden
Sevmeseydim seni, hiç içermiydim...Yetkin durmaz..

Düşmeye görsün yüreğe aşkın ateşi
Divane olmuşum nedem, gönülün işi
Bilsem habersiz,benden o gidişi
Peşinde kuzu olup melermiydim..Bülent Baysal..

Seni unutsaydım bekler miydim hiç,
Bir derdime bin dert ekler miydim hiç,
Bu sonsuz hasreti kalbime koyup,
Bir ömür boyu ah çeker miydim hiç...Ahmet Daş..

Sevdanın yok olup biteceğini
Yürekten sökülüp yiteceğini
Gün olup kendime yeteceğimi
Bilebilsem boyun eğer miydim... Bircan Misirli...

Ahu gözlerine kanacağımı
Aşkınla kavrulup yanacağımı
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Sonunda yalnız kalacağımı
Bilsem,diyarından hiç geçermiydim..Şair Yolcu...9091..

Bu kadar ettiğin cefayı bilsen
Yalandan olsa da yüzüme gülsen
Ne olur ansızın çıkıp da gelsen
Yanmasam yoluna hiç bakar mıydım..Cahit Telkök..

Soyadı DEĞERLİ vallahi üstad,
Her eserin bırakır gönüllerde tad,
Bir tanısa seni birlerce ecdat,
Seni bu dizelerde anarmıydım hiç...Muharrem Avkın 3

Sevmeseydim, çeker miydim çile
Sevmeseydim acılarım gelmezdi dile
Acıları sineme çekeceğimi bile bile
Bu denli sevip dünyadan vazgeçer miydim.Talat Semiz..

..

İbrahim Değerli
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Kalbimde  Yer Yok, Başka Sevğiye....

Çadır olsam yoluna  kurulsam.
Bir çiçek  olsam,  elinde solsam.
Canı veririm, kalbinde olsam.
Kalbimde yer yok, başka sevğiye...

Dünyaya bedel, badem gözlerin.
Ay gibi parlak, nurlu yüzlerin.
Başımı  koysam, ninni dizlerin.
Kalbimde yer yok, başka sevğiye...

 İbrahim Değerli.28.11.2006..

İbrahim Değerli
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Kalbime bir Mezar Kazıver Gitsin.

Aşkımla alay ediyorsan eğer
Bu sevgi bu sevda, burada bitsin.
Ben seni ne de çok, sevmişim meğer
Hesabı mahşere yazıver gitsin.

Sevdalı yüreğin dönerken taşa
Aldırma gözümden akan o yaşa
Kalbinle kalırken yalnız baş başa
Gönlüne bir çizgi çiziver gitsin.

Eremedim bunca yıldır sırrına
Dünden ne kaldı ki, bana yarına
Bir kör hançer sapla, kara bağrıma
Kalbime bir mezar kazıver gitsin

İbrahim Değerli..28.12.2006..

İbrahim Değerli
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Kalbime Bir Sevgi  Koy Usul Usul....

İsteme gel benden, bir fazlasını
Yüreğim yar sensiz, yetim ve yoksul,
Yaşat bana aşkın en alasını
Kalbime bir sevgi koy usul usul.....

Kalmasın yeminler lafta ve sözde
Yanmasın bağrımız ateşte közde
Bu aşk dilde değil, yürekde özde
Kalbime bir sevgi koy usul usul...

İbrahim Değerli...22.09.2010..

Bilirim sevdiğim aşıksın bana
Gönlümü getirdim mihmandır sana
El ele tutuştur canı canana
Vüslata varalım, gel, usul usul………Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Kalbime Sevgini Atıp da Gitme..

Düşmüyorsun artık, dilden gönülden
Ellerin koynuna atıp da gitme
Mevlâ emretmişse ne gelir elden
Kadere feleğe çatıp da gitme.

Açıldı yaralar sızlıyor tende
Bir tek acılarım kaldı bedende
Bilirim derdimin dermanı sende
Kalbime sevgini atıp da gitme.

Yüreğime senden, bir aşk düşeli
Seven gönlüm hüzün, gamla döşeli
Gittiğim yollarım eğri köşeli
Beni cehenneme itip de gitme..

 İbrahim Değerli..08.02.2007...

İbrahim Değerli
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Kalmasın Senden Bana,  Bir tek  Hatıra..

Ne kadar çok sevmiştim seni
Birde sen göre bilsen..
Sevğime birazcık,
Bir değer vere bilsen.
Acıya büründüm
Göz yaşı döktüm
Sen giderken...

Buna nasıl tahammül edecek bedenim
Her an, her saniye
Sana kavuşmayı beklerken.

Bunun adına; hasretde
Bunun adına; ayrılıkde sen buna.
Beklemek kolaymı sandın
Dayanırmı can buna..

Göz yaşlarım, kirpiklerime dizilir
Hayallerim, duygularımla çizilir
Gerçeklerle dolu saydıklarım
Avuntudan ibaret kaldı
Yüreğime koydukların..

Giderken,
Gönlümde senden bir şey bırakma
Allah aşkına
Huzur bulacaksa bedenin
Huzur bulacaksa yüreğin
Yüreğimi de al götür yanına

İstersen; bir hançer sapla
istersen; bir ok
Kalmasın  senden bana
Bir tek hatıra...

                 İbrahim değerli..(10.09.2011)

İbrahim Değerli
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Kan Ağlıyor Bugün.

Ne desem dostlarım, meydanda işte
Türkmen kardeşim kan ağlıyor bugün.
Yüreğim hem közde, hem de ateşte
Türkmen kardeşim kan ağlıyor bugün.

Bakıyorum her yer, acı ve hüzün
Aynaya bakacak kalmadı yüzüm
Ey benim milletim, ey iki gözüm
Türkmen kardeşim kan ağlıyor bugün.

Feryatları sardı, dört bir yanımı
Yapılan zulüm dondurdu kanımı
Kadın kız demeden vermiş canını
Türkmen kardeşim kan ağlıyor bugün.

Bir türlü gitmiyor, Moskof belası
Lanet olsun doğal gazı parası
Yüzümden çıkmıyor isi karası
Türkmen kardeşim kan ağlıyor bugün.

Mekan kurmuşlar gönlümdeki ele
İçimdeki isyan geliyor dile
Yanıyorlar vallahi bile bile
Türkmen kardeşim kan ağlıyor bugün.

Türkmen dağı sarmış kara gölgeler
Gönlümde yıkıldı, bir bir ilkeler
Nerde hani bizimdi o ülkeler
Türkmen kardeşim kan ağlıyor bugün.

Milletimin kini sel olup taştı
Gözlerinden akan kan ile yaştı
Bucaktan kara haber tez ulaştı.
Türkmen kardeşim kan ağlıyor bugün.

İbrahim Değerli.1.2.2016

İbrahim Değerli
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Kır Gönlün Zincirini.

Gönlümde kalmadı, ne huzur, ne de rahat
Kır gönlünün zincirini, gel be güzelim.
İkimizde olsa da bütün,  suç ve kabahat
Dost diye sevdiklerimiz, el be güzelim...

Hatıralar, hayallerdir, gözlere dolan
Dudaklarda bir tebessüm, bize kar kalan
Bu dünya ölümlü dünya, gerisi yalan
Nefes diye tuttuğumuz, yel be güzelim....

Bu sevdanın sonu hüsran, yar bu gidişle,
İnan ki sensiz günlerim, geçmiyor işte
Aslı da kerem'ini yakmış bu ateşte
Yaktığın ateş'in sonu, kül be güzelim...

İbrahim Değerli.16.09.2009

İbrahim Değerli
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Kıyametler Koparacak Yakında.

Sana halimi nasıl anlatayım
Bomboş bir ayna duruyor önümde
Hüzünlü gözlerle bakınca
Hala sen duruyorsun içinde.

Aylar ayları,yıllar yılları
Kovaladı  sessizce
Adın içimde
Hasret oldu,özlem oldu gizlice
Nerdesin ey vefasız!
Yüreğimi sana açtım sadece.

Seninle olmadığım gün yok aslında
Seni çok sevdiğimi
Resimlerin bile farkında.
Duvardaki asılı kalan resmin
Kıyametleri  koparacak yakında.

 ibrahim Değerli...13.03.2011.

İbrahim Değerli
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Kim Severki Seni.

Bu günüm dünümü aratır oldu
Nasıl anlatsam ki, sana nazlı yar
Resmine bakarken gözlerim doldu
Kim sever ki seni, sevdiğim kadar.

Anladım sevmenin yokmuş izahı
Kimsede kalmıyor, kimsenin ahı
Yüklemişsin bana suçu günahı
Kim çeker ki benim, çektiğim kadar.

Dayanamam artık, sitem etmene
Gönlüm elvermiyor, darğın gitmene
Yüreğimden başka bir şey isteme
kim verir ki sana, verdiğim kadar.

Eğer mutlu isen sorma, arama
istersen adımı bile hiç anma
Yine tuz basarım, gönül yarama
Kim severki  benim, sevdiğim kadar.

  İbrahim Değerli..(26.12.2013.)

Şiir dostlarma teşekkür ediyor sayglar sunuyorum..

Bil ki bir ben sevdim, seni senden çok
Sensizlik sızısı ateşten bir ok
Başka türlü bunun bir izahı yok
Kim solar ki benim solduğum kadar.........Bülent Baysal

Gözümü sen açtın, ben sana vurgun
Kavuşmak diledim, yıllarım yorgun
Sonumuz hüsransa, bana mı sorgun
Seni kim bilir ki, bildiğim kadar? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Dür gitme dedim de dinlemedin yar
Delice seven yüreği ettin nar
Ardından bu yürek ateşler bağlar
Kim yanar ki benim yandığım kadar...Adnan Çatalbaş

Söylesene ey nazlı sevgili yar
Gittinde ne geçtiki eline vay
Ettin bana dünyayı dar
Kim sever ki seni, sevdiğim kadar. Levent Karakaş..

yüreğimi yurt etmiştim ben sana
nasıl sarılmazdım can olan cana
hangi sitem ile kırıldın bana
gideriken söyleseydin nazlı yar..Dost Şeref..

Lisanımız çar gevher-i mücella.
Behr-i seyr-i aşkın dür-efşanıyız
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Sana-ki aşkımız olunca ifşa.
Bizde dert çekeriz dert ehli kadar..............Mahmut Ünsal

Açıldı kapanmaz sevdana bağır
Ruhumda sensizlik ağır mı ağır
Söylerim duymazsın sanki de sağır
Kim bekler seni...Beklediğim kadar______Nehir

İbrahim Değerli
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Kokun Hala Duruyordu....

İşte bu,
Senin annen dediler
Ne canlı idin, ne de kanlı
Bir mezar taşını gösterdiler
Ne ihtiyardın, ne de delikanlı..

Bir el omzuma vurdu
Sarıldı boynuma ağlıyordu.
Ablamın boynuna sarılınca annem
Kokun hala onda duruyordu....

 İbrahim değerli.(.29.12.2010.)

İbrahim Değerli
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Koşarak Gel Bana...

Ellerini eller tutmadan
Gözlerine gözler bakmadan
Kaşlarını bana çatmadan
Koşarak bana gel, bana gel.

Güneş yerleri ağartmadan
Sevdan gönlümü kavurmadan
Rüzgar saçları savurmadan
Koşarak bana gel, bana gel..

 İbrahim Değerli13.09.2006

İbrahim Değerli
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Kül  Bundan Sonra…

O eski şarkılar, hiç tat vermiyor
İster oyna ister, çal bundan sonra
Anladım hiçbir yol sana varmıyor
Kalbinle baş başa, kal bundan sonra.

Ağlamak kar etmez, bendeki derde
Hayal mi bıraktın baktığım yerde
Gerildi önüme kara bir perde
Bağımda yeşermez, dal bundan sonra.

Kanıyor içimde gizli bir yara
Kabuk bağlamadı, bak sara sara
Sızlayıp duruyor yine bu ara
Acıma halime, gül bundan sonra.

Aktı sele döndü, dinmez gözyaşım
Bir sevda uğruna eğildi başım
Seninle son buldu, artık savaşım
Yaktığın her ateş, kül bundan sonra…

İbrahim Değerli.03.11.2014

Şiir dostlarima katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

Yılları saçımda boşa ağarttık
Gelen her mektubun bir ucu yırtık
Alır da başımı giderim artık
Yerime birini, bul bundan sonra! ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

SENDEN SONRA BANA ÇÖLDÜR BÜTÜN TOPRAKLAR
YEŞERMEZ DALLARDA ARTIK YAPRAKLAR
ADINI SÖYLEMEZ DİLLER DUDAKLAR
RENKSİZ BİR BULUT SUN BİL BUNDAN SONRA..TAHSİN EMEK

Derdimin dermanı sensin sanmıştım
Tatlı sözlerine nasıl kanmıştım
Geceler çağlamış gündüz yanmıştım
Yaşlı gözlerinle kal bundan sonra...................Naime ÖZEREN

Gül demek yeter mi, derde düşene
Gelsen de su versen, bağrı yanığa
Ömrü vefa etmez, çare bulmaya
Taşlar kırılmaz, del bundan sonra...........Şükrü Enhoş

hep seni düşünüp sana yanarım
yar diye diye yollar aşarım
sevdan düşmüş yüreğime yanar ağlarım
yüzüm gülmez sen mutlu ol bundan sonra....Sondefa

Geçti cemi cümbüşüm huzur nerde
Deva olmadın sevda denen derde
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Bak uğruna ömrü geçirdik birde
Hali hanene kar, say bundan sonra...Ahmet Coşkun 1

İbrahim Değerli
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Küskünüm Şimdi...

Gitmekle ne geçti, senin eline
Yalnızım, yorgunum üzgünüm şimdi
Boş yere dolanmış adın dilime
Seninle geçiyor her günüm şimdi.

Hayale aldandım, düşlere kandım
Ömür boyu seni, benimsin sandım
Boş yere ağladım, yok yere yandım
Kadere talihe küskünüm şimdi.

İBRAHİM DEĞERLİ..27.12.2008

İbrahim Değerli
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Maziyi Unutmak, Kolay mı Sandın?

Bıraksam önüne düşecek başım
Maziyi unutmak, kolay mı sandın?
Gözümden akarken her gün göz yaşım
Ardından yas tutmak, kolay mı sandın?

Bu sevda dır dedin, bağrıma bastın
Gönlünün dalına, bak beni astın
Söyle bana mıydı, senin bu kastın
Yüreğimden atmak, kolay mı sandın?

Boşuna bekledim, hayaller kurup
Bir kerecik olsun, bir düşün durup
Bir gün pişman olma dizine vurup
Maziyi unutmak, kolay mı sandın?

Bütün resimleri, ne varsa yakıp
Beni böyle yetim, yalnız bırakıp
Yaşlı gözlerime son defa bakıp
Terk edip de gitmek, kolay mı sandın?

İbrahim Değerli.19.9.2016

Şiir dostlarımın katkıları..

Her gidiş acıdır yürekler yanar
Her nefes ateştir acıya banar
Tarifsiz alevdir ciğerim kanar
Haraç mezat satmak kolay mı sandın.............Bülent BAYSAL

Dalgalanıp durdun her gün öylece
Koca ömür geçip gitti böylece
Okşayıp nazlarken beni güzelce
Yıkıp köprüleri gitmek kolay mı...... Naime ÖZEREN

Her yer anı dolu, hayalimde sen
Sen olmadan mutlu olur muyum ben
Her an biraz daha sararıyor ten
Hasrete katlanmak kolay mı sandın...Bülent ARKAN

Söyle dağlarına,karlarmı yağdı
Belli ki pişmansın,yada usandın
Gözlenen o yollar,birbir kapandı
İçimde küllenen,bir uhde kaldın.....Mahmut M. Özdemir

Hadi yok sayalım, onca maziyi
Silelim alından, kara yazıyı
Kapılıp öfkeye, gemi azıyı
Alıp yakıp, yıkmak, kolay mı sandın? Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Aşk' insan öldürür, kolaydır sanıp
Ortada koydun ya bakmadın dönüp
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Her gece ağlarım ismini anıp
Sevdiğim, vazgeçmek kolay mı sandın? *****Hatice Hantal

İbrahim Değerli
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Mecbur Etme...

Bu kadar kolay mı, unutmak dünü
Sabrımı ölçmeye gel mecbur etme..
Geriye dönmenin yok mu mümkünü
senden vazgeçmeye, gel mecbur etme.

Sinemde bir ok'sun, bağrımda acı
Bir türlü dinmiyor, yürekte sancı
Beklerken umutla, senden ilacı
Zehrini içmeye gel mecbur etme.

Gönlüm bir dost, bir nefes, arar oldu
Günler uzadıkça, çok sorar oldu
Kollarım sen diye, el sarar oldu
Başka yar seçmeye gel mecbur etme.

Yüreğimi senin yerine koyup
Kalbimde bin türlü acılar duyup
Bıkıp en sonunda kuşlara uyup
Bu elden göçmeye gel mecbur etme.....

İbrahim Değerli..23.02.2015

Şiir dostlarımın katkıları teşekkürlerimi sunuyorum..

'İnsanlık kalmadı, gün gelir, geçer
Şaşırdık kim kimde, ne bulur, seçer
Bir düşün bu adam, ne yer, ne içer
Ekmeden biçmeye, gel mecbur etme...' Mustafa Bay 'ZEYBEK HOCA'

Bilirim sensizlik ölümdür, zuldur
Makberdir günlerim dikenli yoldur
Kavrulur közünde acısı boldur
Sende sensizliğe gel mecbur etme...... Bülent BAYSAL

Ben beni sevmeyen sevgiliye 'yar' diyemem.
Beni terk edip gitmişse sevgilim var diyemem
Neden mecbur kalayım, aşına gözüne kaşına
Sevmeyi bilmeyen çok işler açar adamın başına.......... Talat Semiz 2

Hasretle bekledi boş kaldı kollar
Bir çiçek vermedi umduğum dallar
Silinsin ne olur gülmeyen yıllar
Yıllara küsmeye gel mecbur etme.........Naime ÖZEREN

Aşkın zehir olsa,yine içerim
ölüm Allah emri, derde geçerim
eğer sevgin yoksa,söyle bileyim
sensiz yaşamaya,gel mecbur etme//.........Canan EREN

Hazana ermeden,baharı ömrüm.
Bırakıp gitmeye gel mecbur etme
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Hecr ile yanmıştır divane gönlüm
Senden vaz geçmeye gel mecbur etme...Mahmut Ünsal

Ne acılar çektim,hasretmis adı.
Ateş olup düşmüş,sevdan içime.
Böyle yaşamanın,kalmadı tadı.
Beni sensizlige,gel mecbur etme.......Mahmut M. Özdemir

Seneler oldu şu yüzüm gülmüyor
Özlemin yakıyor kimse bilmiyor
Nerdesin yerinden haber gelmiyor
Dert ile göçmeye gel mecbur etme....Ali Şahin (Elbistanlı)

Duygularımız doldu taştı,
Mücadelemiz ne engeller aştı,
Bizi bu hale düşüren o baştı,
Vazgeç gafletten mecbur etme.. Önder Karaçay

Yağmur düşmemiş toprak gibi
Güneşi olmayan çöller gibi
Öyle umutsuzken sev ki beni
Beni bana mecbur etme...Gizem Ebrar Çaylak

İbrahim Değerli
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Mecnunu Aratmaz Oldu Hallerim.

Bülbüller konmuyor, gönül dalına
Baykuşlara mesken oldu güllerim
Giderken yanımdan, salına, salına
Mecnunu aratmaz oldu hallerim.

Yanar için, için yanar yüreğim
Ne hevesim kaldı, ne de dileğim
Ne olacak halim, bende bileyim
Keremi aratmaz oldu hallerim.

Hasret, özlem senin ile güç oldu
O mutlu günlerim, vallah hiç oldu
Sevmek bile artık, bana suç oldu
Tahiri aratmaz oldu hallerim.

Acılardan başka, ne kaldı geri
Yüreğime kurdun bir mahşer yeri
seni çok sevdiğim ilk günden beri
Ferhatı aratmaz oldu hallerim.

,

       İbrahim Değerli(.11.09.2006.)

İbrahim Değerli
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Mehme'dim.....

Oğul,
Mektubun geldi içini açtım
Seni okşar gibi,
mektubunu okşadım,

Sevğilerle başlamişsın satırlarına
Dua et ediyorsun!
kavuşacağım diye rabbime..

Ah oğul..! ,
Böyle yaparsan.
Beni çok üzersin sen
Ne zorluklarla,
Kolaymı büyüttüm seni ben,

Sen benim,
Kolumsun, tek varlığım, kanadımsın
Sen benim,
Bir tanem yavrum, canımsın..

Ah..! Memedim
Aklıma çok kötü şeyler geliyor
Bir tek sen gelmedin,
Herkes geldi gidiyor,

Ah oğul! ..
Yine yoksun gelenlerin içinde
Gelmesende,
Canın sağ olsun,
Yine yitirmedim ümidi mide....

Seni beklerken oğul,
Hayallere daldım
Otobüslerin her korna çalışında,
Seni geliyor sandım.....

O  ne.!
Askeri konvoylar korna çalıyor
Yoksa Mehmedim geldi,
Anne sinimi çağırıyor.....

Sanki,
Evimizin önünde bir düğün var
Gökyüzü,
Yasa bürünmüş,
Yerler dolu kar....

İçim ürperdi,
Sanki orası mahşerdi
Hayallerim yıkıldı,
Kafam yerine geldi....
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Duydum ki,
Sen şehit gelmişsin
Canını vatanın için vermişsin....

Dedim, ne olur,
Gösterin şehidimin yüzünü
Öpmek isterim,
Şehidimin iki gözünü.....

Açtım yüzünü,
Sanki hiç ölmemişsin
Önceleri hiç gülmezdin mehmedim
Şimdi herkese gülmüşsün....

Mehmedim..
Üstüne örtmüşler, al bayrağı
Çoktan hak ettin,
Sen bu kıyağı.....

Etrafında,
Binbir renk de çiçek,
Götürdüler seni, mehmedim,
Gökyüzüne dört melek....

Örttüler üzerine,
Melekler toprak
Senin şehit olmanı istedi,
Cenabı-hak.......

Seni tanıyan tanımayan,
Herkes seni uğurladı,
Yağmur gibi aktı göz yaşlar,
Benim  içimden,
Çıkarmı sandın bu acılar...

Böyle istedi,
Biliyorum o büyük rahman,
Acınla yaşasam da,
Gurur duyuyor seninle,
Bu anan, bu vatan......

Ah..! mehmedim.
Bir gece yarısı dikildin karşıma
Diyorsun ki,
Ağlama anam
kavuştum ben rabbime......

Nasıl üzülmem mehmedim,
Sen yoksun,gittin aramızdan
Sen gittin,
Bin parça da,gitti canımdan.....
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Aylar, seneler,
Hep böyle acıyla geçiyor
Senin şehit olmanın,
Birinci senesi böyle bitiyor.....

Hergün,
Mezarının başında, dua ederim
Toz kondurmam Mehmedim,
Hergün mezar taşını silerim

Başına bir çiçek ekerim,
Binlerce tohum verir
Sanki o topraktan, mehmedim,
Binlerce Mehmet ler dirilir..................

                  İbrahim Değerli

İbrahim Değerli
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Mendiller Islandı,  Silmiyor Artık.

Bende sabır bitti, tükendi farzet
Eller kadir kıymet bilmiyor artık
Bir yanımda özlem, bir yanda hasret
Mendiller Islandı silmiyor Artık.

Bir tek sendin benim, yokluğum varım
Başa bela oldu, bu gönül ağrım
Bir ateş üstünde duruyor bağrım
Yüreğim hiç huzur bulmuyor artık.

Ayrılık hasreti, girdi araya
Şansımı bağladım, yazı turaya
Artık tuzu bastım, gönül yaraya
Bu ayrılık merhem olmuyor artık.

Boynumda taşırken azap yükünü
Her zaman, her yerde, boynum bükülü
Yüreğinden sökmüş aşkın kökünü
Kalbimdeki  yerin dolmuyor artık.

İbrahim Değerli....(17.10.2011)

Gözlerin gözümden, gönlüme düştü
Tutuldum harına, kora dönüştü
Günlerce düşündüm, bu nasıl işti
Yazlarım kış oldu, bitmiyor artık... Mustafa Bay ZEYBEK HOCA..

Kendi eder kendi bulurmuş seven
Saplanıp çıkmıyor olduğu yerden
Koskoca bir hayat akıp giderken
Bu acıyı aklım, sarmıyor artık.....Bircan mısırlı..

Sabrin sonu elbet olur selamet
Mazide yaşanan hayra alamet
Kalp gözü kapanır dolar melanet
Vefasızın  hayrı bilmiyor artık...Hüseyin Kara..

Gönül kapısını, çalmaya dursun
isterse hançerle,ister ok vursun
Bir sefer karşımda, gelip dursun
Hayali karşımda, durmuyor artık...Halide Soylu...

Can kemige vardı, dayandı öze
Yaz yaşamadan, gelmişiz güze
Yeminle verdigi, her daim söze
Unutmuş vefasız, duymuyor artık..Hatice kaya4...

yıldızlar şahitti
masum sevgime gittinde
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bitmedi sevgim nedense
özümde sözümde sevgimdi
aldıgım her nefeste vardın sevgimdin
SADECE
benim sevdam sevgimdin gizlice..Nejla Özkan...

Değerli kardeşim, çokta üzülme
Hayatın cilvesi, sakın büzülme
Ezilip, eriyip, boşa süzülme
Hatasın anlayıp dönecek artık……Abdurrahman Yıldız

Şiirime katkılarından dolayı şair arkadaşlara teşekkür ediyorum...

İbrahim Değerli
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Mutluluk İstemiyorum..

Simsiyah saçlarını, boynuma bir dolasam.
Nazik ince  beline, sımsıkı bir sarılsam
Gül konca yanağına, öpücükler kondursam
Ben mutluluk istemem, yar seninle olmazsam...

Üzüm karası gözlerinle göz göze  gelsek.
Tanıştığımız gün  gibi diz dize bir gelsek.
Birbirimizi yine candan gönülden sevsek
Ben mutluluk istemem, yar seninle olmazsam...

                                              İbrahim Değerli..11.09.2006..

Şiir dostlardan..teşekkürlerimle..

Bal akan dillerinden aşkı bana anlatsan
Başımı okşayarak dizlerinde uyutsan
Gördüğüm düşlerimde yalnız senle buluşsam
Ben mutluluk istemiyorum, seninle olmazsam...............Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Mümkün mü, Seni  Unutmak..

Unuttun mu beni diyorsun?
Mümkün mü,seni unutmak.
Gönlümün penceresinden gel
Eğil de, bir bak.
Bazen gül açarsın
Bazen  zambak...

Artık; ahla vahla geçiyor bütün zamanım
Bir siğaranın dumanı gibi,
Dağılmıyor efkarım.
Unutmak geçse de aklımdan
Bir tek kendime oluyor zararım.

Gönlümün içinde suskun kalıyor yalnızlık
Bir nefes kadar yakın duruyor ayrılık
Bir tek gözlerim kaldı gülense
Yaşayan bir ölü oldu bedense
Ellerim ellerini tutmayı unuttu
Gözlerim gözlerine bakmayı unuttu
Bir tek, yüreğim unutamadı nedense…

 İbrahim Değerli.(.15.04.2011.)

İbrahim Değerli
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Namert Olayım..

İnsan sevdiğine hiç, vermezse değer
Hayatı mutsuz kılan buymuş meğer
Bir kurşun sık önünde durmazsam eğer
Çekilirsem önünden namert olayım..

Aşkın zehrini katsan yediğim aşa
Düşünen başımı vursan taştan taşa
Ne gelirse senden gelsin garip başa
Bir gün isyan edersem namert olayım..

Söylüyorum ben sana, her bildiğimi
Aşkın önünde nasıl eğildiğimi
Bin kere söylüyorum, hep sevdiğimi
Yeminim den dönersem, namert olayım..

Kalbimde birazcık aşk, kalmıştı bende
Yaktığın ateş alevlendi bu tende
Eğer birazcık şüphe, kaldıysa sende
Yoluna çıkarsam ben namert olayım....

İbrahim Değerli..16.03.2007..

İbrahim Değerli
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Nasıl Unuttun.

Hasretle yandığım böyle bir günde
Bu gün yüreğini, kimle avuttun
Umurumda değil, bayram düğünde
.....Ellerin kalbini nasıl yurt tuttun
.....Söyle zalim beni, nasıl unuttun.

Bu can senden ayrı durdu duralı
Yüreğim yaralı, gönlüm yaralı
Dermanını sana sordum soralı
.....Bütün dertlerime sen bir umuttun
.....Söyle zalim beni, nasıl unuttun.

Seviyorum işte, sevmek de buysa
Bir Tanrı kulu yok, sesimi duysa
Tuttuğum dileğim bir sendin oysa
.....Kurduğum hayali, düşü kuruttun
.....Söyle zalim beni, nasıl unuttun.

İbrahim Değerli.21.10.2016

Değerli şair dostlarımın katkıları..teşekkürlerimi sunuyorum..

Adını ansalar dünyam yıkılır
Günlerim kararsız ruhum sıkılır
Severken delice nasıl bıkılır
....Huzura erdiğim vatandın, yurttun
....Söyle zalim beni, nasıl unuttun...

Hani söz vermiştin ne diye caydın
Dertleri sıralı saydıkça saydın
Gelip bir kere demedin  günaydın
....Sen gittin gideli yasını tuttum
.....Söyle zalim beni nasıl unuttun...şair yusuf değirmenci

İbrahim Değerli
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Naza geldi......

Ne şansızmışım, ben doğarken..
Tanrıdan bana ceza geldi..
İkisi birleştiler, bir aşk verdiler
Ebe naza geldi,
Annem naza geldi.

Gönlüm viran oldu, tutmuyor ellerim.
Elime alsam,
Kuruyor güllerim.
Dilimde söylenen,
O tatlı sözlerim.
Konuşan dillerim naza geldi..

Gönlümü süsleyen,
İnce nakışlar.
Bana cesaret veren,
Narin bakışlar.
Tükendi bitti,
Hayal kurduğum yarınlar
Sevgilim dediğim yar, naza geldi....

                                                    İbrahim Değerli.17.01.2007..

İbrahim Değerli
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Nazlı Yâr.

Ne bu feryat, ne bu figan, nazlı yâr
Gönlümdeki kışı, sen yaz mı sandın
Ne bu kahır, ne bu sitem, ahu yâr
Çektiğim dertleri, sen az mı sandın.

Sevdanla yollara düştüm düşeli
Yüreğimin içi dertle döşeli
Yollarım  yokuşlu eğri köşeli
Çıktığım yokuşu, sen düz mü sandın.

Yıllardır duruyor, göğsümde ağrım
Yemeden içmeden kurudu sağrım
Ateşler içinde yanarken bağrım
Yaktığım  ateşi, sen köz mü sandın.

Bir tek canım kaldı, sen iste benden
Hasrete alıştım, ne gelir elden
Çıkmıyorsun artık dilden gönülden
Döktüğüm yaşları, sen naz mı sandın.

İbrahim Değerli.13.07.2015

Şiir dostlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum..

Hasretle bekledim boş kaldı kollar
Bir çiçek vermedi umduğum dallar
Silinsin ne olur gülmeyen yıllar
Saçımda akları ayaz mı sandın..................Naime ÖZEREN

İbrahim Değerli
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Ne Oldu Bize.

Dağlar kadar uzak düştü aramız
Ne oldu bir tanem, ne oldu bize.
Hasretle, özlemle doldu yaramız
Ne oldu bir tanem, ne oldu bize.

Bir Sevdamız vardı, yüceden yüce
Yandı gitti gönlüm, hep içten içe
Kurbanın olurum geldiğin gece
Ne oldu bir tanem, ne oldu bize.

Biricik sevdiğim, meleğim derken
Feda olsun sana yüreğim derken
Bir tek sensin benim, dileğim derken
Ne oldu bir tanem, ne oldu bize.

İnsaf eyle artık, çektiğim yeter
Bilsen ki yalnızlık ölümden beter
Gönlümün bağında baykuşlar öter
Ne oldu bir tanem, ne oldu bize.

İbrahim Değerli..29.07.2015

Değerli dostlarıma sonsuz teşekkürler..

Umudu kaybettik, oldu mu şimdi
Mevsimler karardı, yaza kış indi
Çıldırmak iş değil, sebebi kimdi
Ne oldu bir tanem, ne oldu bize! Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Dem, aşkına gönül verdiğim demdi
Arkamdan söylenen sözlerin kemdi
Başka dünyalarda gülleriz şimdi
Ne oldu bir tanem, ne oldu bize.......Bülent BAYSAL

bir kökte dal ile yaprak gibiydik
sahilde su ile toprak gibiydik
çoşkulu çağlayan ırmak gibiydik
ne oldu sevgilim ne oldu bize..Şair Yusuf Değirmenci

Ne sözler ne cümle yetmezdi bize
Hem dağlar hem taşlar gelirdi dize
Zamana sığmadık, geldik biz göze
Ne oldu birtanem ne oldu bize.... Nergiz çiğdem

kol kola beraber gezerdik hani
gözlerden ıraksın koyboldun ani
biz sevdamız için verirdik canı
ne oldu birtanem ne oldu bize....Ali Şahin

Çiçeklerle dolu bahçemiz vardı
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Bülbüller hep biz beste yapardı
Saçlarım yokluğunla bak ağardı
Ne oldu bir tanem, ne oldu bize.............Naime ÖZEREN

İbrahim Değerli
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Ne Olur.

Bu ayrılığa ben olsam da sebep
Yar deyip kapımı çalsan ne olur.
Takılıp geçmişe dargın kalma hep
Yar deyip gönlümü alsan ne olur.

Sevginle çevirsen gönül çarkını
İçinden çıkarsan gizli saklını
Yüreğimde göster, sende farkını
Yar deyip kalbimde kalsan ne olur.

Gel kıyma bu aşka, göz göre göre
Ne zaman bitecek verdiğin süre
Bir mektup, bir kelam, ayda bir kere
Yar deyip bir selam salsan ne olur.

Bitmiyor göz yaşım, dinmiyor acım
Çaresi sendedir, yoktur ilacım
Yaşamak için yar, sana muhtacım
Yar deyip bir çare bulsan ne olur.

 İbrahim Değerli..(25.03.2014.)

Şiir dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Maziye üzülüp yanmasan bile
Adımı bir daha anmasan bile
Kalbimden silemem dönmesen bile
Gönlüme ferahlık estirmek için;
Rüzgârla bir selâm salsan ne olur... /Metanet YAZICI

bir güven sorunu sarmış ruhunu
basarak üstüne ezmiş tohumu
ne yaptım demez de bilmez huyunu
hatayı görüp de sarsan ne olur....nergizçiğdem

seven kalbimi dinlesen
sana uzanan yollarıma gelsen
ömrümü ömrüne versen
seni seveni görsen ne olur..... Son defa..

say ki hiç görmedin duymadın beni
ne sen beni sevdin ne de ben seni
hiç kokun esmedi tenin değmedi
toprağıma yüzün sürsen ne olur..Nazan Yinanç.

ne olur yardeme sakın ne olur
akar göz yaşlarım şimdi sel olur
nazli yardan bize artık gel olur
özlemini tada tada gel alda gel.....Dost Şeref..
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ağyar da laf çoktur sakın ha kanma
kim ne derlerse ne söylerse inanma
gün gelir nasılsa unutur sanma
Yar deyip halimi bilsen ne olur...Ahmet Daş

Özümde saklıdır bu aşk yarası
Silinmez alnımın kara yazısı
Düşerken ömrüme hazan karası
Yar deyip bağrına bassan ne olur.... İbrahim Başar.

Ne gündüzüm benidir, nede gecem
Geç diyorsun ya ben nasıl gecem,
Ey be! Ahu gözlüm sultanım ecem,
Tende beni, beni bulsan ne olur.........Bilal ÖZCAN

Ne olur ne olur gülüm ne olur
Aramazsan gönlüm derdini bulur
İnan gurbet elde yaşamaz ölür
Gelipte kapımı çalsan ne olur...Ali Şahin

Sabah ile güneşe bakamaz iken
Akşam olup uykuya dalamaz iken
Aşk ile bir türkü çalamaz iken
Gönlüme bir ateş salsan ne olur_________Nehir

İbrahim Değerli
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Ne Zaman.

Ne zaman
Seni arzulasam
Gönlümün derinliklerinde
Bir şeyler kıpırdar
Küçücük yüreğimde,  koşuşturmaya başlar
Sonra yıkılır kalırım, olduğum yere
Ne kulaklarım işitir,
Ne kalbim atar....

Ne zaman,
Seni hayal etsem
Güzelliğin şekillenir gözlerimin önünde
Hayallerin dolaşır
Evimin her köşesinde,

Ne zaman,
Benim olacağını düşünsem,
İçimi bir sevinç kaplar
Bir sevda ateşi düşer yok yere
Yanar içim yanar göz göre göre
Sana olan hasretimden,
Kendimden geçerim
Bir köşe başına yığılır düşerim..

    İbrahim Değerli12.10.2006

Şiir Dostlarımın katkıları.

Ne zaman! ..
İsmini duysam
Kıpırdar yüreğim
Sarsılır bedenim
Bilki bi çareğim......Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Nerden Çıktın Söyle, Şimdi Karşıma..

Bilmem ki kaç sene sonra  aradan
İnan ki gelmedin, sen hiç aklıma
Hani kader'indi bizi ayıran
Nerden çıktın söyle, şimdi karşıma..

Kalbimin yanına koymuştum bir taş
Kalmamıştı bende, senden bir telaş
Unuturken seni yar yavaş yavaş
Nerden çıktın söyle, şimdi karşıma..

Günlerimi saydın, sen birem birem
Acılar mı tattın, sen direm direm
Bir daha aramaz, sormazsın derken
Nerden çıktın söyle, şimdi karşıma..

Yaşamam bir daha aşkı seninle
Ateşe atamam ben bile bile
Yolun açık olsun, git güle güle
Nerden çıktın söyle, şimdi karşıma..

İbrahim Değerli..02.11.2009..

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nerdesin Bu Gün Anneler Günü Annem....

Elimde güllerimle ben sana geldim
Nerdesin bugün anneler günü annem?
Ayakların altına cenneti serdim
Nerdesin bugün anneler günü annem?

Bomboş duruyor oturduğun koltuğun
Her saniye hissediliyor yokluğun
Daha büyümedim sürüyor çocukluğum
Nerdesin bugün anneler günü annem?

İçime acın düştü, indi derine
Konuşmuyor ne oldu, söyle diline
Koyamadım kimseyi senin yerine
Nerdesin bugün anneler günü annem?

Herkes dilin ucuyla bir şey söyledi.
Yoksa ömrünü cennet mekan eyledi
Hiç düşünmedin mi sen, oğlun neyledi
Nerdesin bugün anneler günü annem?

Nerelere kayboldun karanlık çöktü
Senin mis gibi kokun, burnumda tüttü
Elimdeki güllerim boynunu büktü
Nerdesin bugün anneler günü annem?..

İbrahim Değerli(.15.12.2006.)

İbrahim Değerli
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Nere Gidersin.

Şu dertli sinemden yükselir feryat
Sen beni bırakıp nere gidersin?
Kollarına takıp kırık bir kanat
Yar beni bırakıp nere gidersin?

Bu hasrete artık, dayanmaz yaram
Geceler kâbusum, uykular haram
Ey benim sevdiğim, ey gözü karam!
Sen beni bırakıp nere gidersin?

Sensiz dünyam durdu, geçmiyor zaman
Gönlümde sis oldun, gözümde duman
Diz çöküp önünde dilerken aman
Yar beni bırakıp nere gidersin?

Baktığım her yerde, hüzün duruyor
Gözümü kapatsam yüzün duruyor
Gezdiğim yollarda izin duruyor
Sen beni bırakıp nere gidersin?

15.5.2017

Şair dostlarımın engin gönüllerine sağlık..

Gidersen kapanır benim de yolum
Yoldaş olmaz artık geceler sonum
Ey benim baharım ey can pınarım
Sen beni bırakıp nere gidersin..Nazan Yinanç

Canıma can katan cananım benim
Tenime ten oldun sensin nefesim
Dizimde kalırmış gidersen ferim
Can beni bırakıp nere gidersin.. Adnan Çatalbaş

Her an aklımdasın hayalimdesin
Aldığım nefesim gülüşümdesin
Ömrümün varısın can damarımsın
Sen beni bırakıp nere gidersin?.Güner Hacısalihoğlu

Can dayanmaz canına yorma böyle
Bir günahım varsa durma söyle
Gülüşün od olmuş dilinde meyle
Sen beni bırakıp nere gidersin?.. Serpil Tahtalı

Sen gökkuşağımsın,yağmur sonrası
Toprağın kokusu,nefes alışım
Dizlerimde derman,yürek sesimsin
Sen beni bırakıp nere gidersin?...Canan Ereren
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İbrahim Değerli
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Neyleyim.

Neyleyim ben cilveyi, neyleyim ben nazı
Yüreğim kanatlanıp uçmadıktan sonra
Neyleyim ben baharı, neyleyim ben yazı
Gönlümdeki güllerim açmadıktan sonra.

Hayalin mekan tuttu, gönlüme bu akşam
Sen çıkarsın karşıma, her nereye baksam
Ne zaman efkarlanıp bir sigara yaksam
Çekilmiyor dertlerim içmedikten sonra.

İbrahim Değerli..14.07.2015

ŞİİR DOSTLARMIN ENGİN GÖNLÜNE SAGLIK..

'İnsan neler görüyor, dön de sırtını bak
Tezgahın alasını, kurar dünkü çırak
At gitsin tam önüne, ustasına bırak
Sözün adam yerine, geçmedikten sonra...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Bu gece gönül kadehimde balık olmak var
Derdin dibine vurup ayık olmak var
Tütünden bir nefes alıp bir düşün
Önümde resmin, sahilde sabahlamak var

Varları peş peşe sıralasam yol olur
Dertleri beş tepeden düzsem kol olur
İyice ele, arkana dön bak, bir düşün
Dünü olmayanın acep yarını ne olur..........Bülent BAYSAL

İbrahim Değerli
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Nikahda biter..

Bu gece,
Misafirim ben sana.
Misafire,
Hizmette kusur edilmez
Yap hürmetini,
Göster nezaketini.

Kapıya gelen, boş gönderilmez.
İster öp beni,
İster sar beni,
Yada bu gece, koynuna al
İster tuz yedir
ister bal,
Memnun etmek istersen,  benimle kal.

Misafir,
Umduğunu değil, bulduğunu ister.
Gel dersen gelir,
Gİt dersen gider,
Sev dersen sever,
Hürmetin sonu nikahda biter.....

              İbrahim Değerli

İbrahim Değerli
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O  Eski Günleri Arıyor Şimdi.

Gözlerim yar yine dalgın bakmakta
O eski günleri arıyor şimdi.
Hasretle, özlemle seni anmakta
Kanayan yarayı sarıyor şimdi.

Bir yanda gam keder, bir yanda tasam
Sen çıktın karşıma nereye baksam
Bazen efkarlanıp, sigara yaksam
Saatler seninle duruyor şimdi.

Yokluğun gönlümde ölümden acı
Tükenmek bilmiyor içimde sancı
Senden başka herkes bana yabancı
Eller seni benden soruyor şimdi.

Teselli kar etmez bendeki derde
Davacıyım yarın senden mahşerde
Gel artık vefasız nerdesin nerde?
Boşuna hayaller kuruyor şimdi.

İbrahim Değerli.26.08.2014

Değerli şair dostlarima katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

'Kayboldu izlerin, kimlere sorsam
Başımı alıp da, taşa mı vursam
Rüyama gelirsin, ah neye yorsam
Sen diye boşluğu, sarıyor şimdi...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Dünüm sen bu günüm, yarınım sensin
Senden ayrı bir ömrü bu can netsin
Yandım o gözlerde dünyam da ilksin
Gittin ama yürek soruyor şimdi.........Bülent Baysal

Sanmaki hayat sana vefalı,
Bana bitmez gam ve keder;
varoluşumuz bir kader güzelim,
Bugün bana 'Ah'eden hayat,
Bakarsın yarın sana eder....Ergin BİNGÖL

Sabahlar olmadan oluyor akşam
Yüreğimde bir başka senin sevdan
Baharlar gelmeden düşüyor karlar
Seni arıyor seni soruyorum şimdi.... son DEFA..

Resminde teselli etmez özledim seni
Yürekteki özlemim tüketiyorsa beni
Mahşerde hesabımdır yeminim yemin
Hasretim sana aşkın bitiriyor beni.......Reyhan Altaş

İbrahim Değerli
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O Bir Anadolu Kadınıydı. O Benim Annemdi...

Bazen; memur oldu,
Bazen; işçi,
Bazen; hizmetkar,
Her yönüyle hamarattı.
Ama, o bir anneydi..

Omuzunda dünya yükü
Saçlarında  aklar çökülü
Ne gecesi belli, ne gündüzü belli
Her gün  çalıştı,
Nasır tuttu o nazik elleri
Kimseye derdini,
Bir gün olsun söylemedi
İç halini kimse bilmedi...

Hiç kadın hakları girmemişti evine
Hiç gül verilmemişti eline
Yılın annesi seçilmemişti
Ekmeğini kendi yapar
Hamurunu kendi yoğurur
Çocuğunu kendi başına doğurur
Hastane doktor, ebe bilmez
Şansına bir gün olsun, lanet etmezdi..

Kocası onun için, ilk göz ağrısıydı
Evi her zaman birinci vatanıydı
Erkeğinin önünde;
Saygıda kusur etmez
Bir an olsun,
Alnını onun yanında dikmez,

Çocuklarından başka, zenginliği olmadı,
Hiç de  hayalde kurmadı,
Hayal kuracak vakti de yoktu

Bir gün hayal kurdu,
Gülen gözlerini kapadı,
Bir daha hiç açmadı.
O  bir Anadolu kadınıydı,
O  benim Annemdi....

İbrahim Değerli.14.05.2007

İbrahim Değerli
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O Günden Beri.

Görmedim gönlümün mutlu gününü
Kalbimde bittiğin o günden beri
İki gözüm görmez oldu önünü
Bırakıp gittiğin o günden beri.

Yıllara şahitlik ederken saçım
Nedir kabahatım, nedir ki suçum
Özleminle her gün yanıyor içim
Bırakıp gittiğin o günden beri.

Hayalin gecemde, sen gündüzüm de
Varlığın taht kurdu, artık özümde
Dünya olmadı ki, sensiz gözümde
Bırakıp gittiğin o günden beri.

Haydi gel de bitsin, çektiğim cefa
Bu kaçıncı çağrım, kaçıncı defa
Sensiz bir gün olsun, sürdüm mü sefa
Bırakıp gittiğin o günden beri.

İbrahim Değerli..11.6.2016

Değerli şair dostlarımın katkıları..Teşekkürlerimi sunuyorum..

Acıyla inledi sazın telleri
Özledim okşayıp saran elleri
Esmedi bir daha kavak yelleri
Bırakıp gittiğin o günden beri... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Bak yüreğim aldı derinden yara
Acısı bir günde vermiyor ara
Sanki de sarhoşum gitmeden bara
Bırakıp gittiğin o günden beri.....Ali Şahin (Elbistanlı)

Her sabah bin dertle doğar güneşim
Gündüz hayalimsin gece tek eşim
Sensiz esen yelle olamaz işim
Bırakıp gittiğin o günden beri.......Naime ÖZEREN

Her zaman arıyor gözlerim seni
Bir daha tatmadım sendeki demi
Her sabah rıhtımda beklerim seni
Bırakıp gittiğin o günden beri.........Bülent ARKAN

Günümü geceye ekledim durdum
Karıncadan bile ben seni sordum
Şu canı uğrunda beyhude yordum
Bırakıp gittiğin o günden beri..........Bülent BAYSAL

Dertlendim de yollara baktım
Ağladım da kaşlarımı çattım
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Tutuşturup dünyaları yaktım
Bırakıp gittiğin günden beri...Talat Semiz 2

Kimse bilmez acıyı ızdırabı
Yangın yeri kül olmuş bedenimle
Volkan gibi kaynıyor içimde aşk
Bırakıp gittiğin o günden beri.... Bahri Çelik

Unutursun demişsin, o son mektupta
Unutmak kolaymı,geçen günleri
Hasretin kor olmuş,yanar bağrımda
Bırakıpta gittiğin, o günden beri...............Mahmut M. Özdemir

Bir sevda türküsü oldun dilimde
Yazdığın son mektup hala elimde
Kapanmaz yarasın sen yüregimde
Bırakıp gittiğin o günden beri...  Nurten Işılak

O günden beri
Gözlerimi kaç kez gönderdiysem
Yağmur duasına
Elleri hep boş döndüler
İki damla yaşı bile
Kirpiklerimden esirgediler

O günden beri
İçimde hep hüzün
Boğazımda hıçkırık kaldı…  Ömer Osman AVCI

Deli gönül söz dinlemez serseri
Yakıp yıkıp gittiğin o günden beri
Ne ateşin söner ne savrulur külleri
Bırakıp gittiğin o günden beri.....Adnan ÇATALBAŞ

İbrahim Değerli
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Ona Söyleyin.

Ok gibi duruyor, sinemde kahrı
Batıyormuş diye, ona  söyleyin
Fincanlı kadehte sunduğu zehri
Yutuyormuş diye, ona söyleyin.

Gönül pare pare, dert dizi dizi
Unutmak olur mu  o  mağrur yüzü
Senelerce önce verdiğim sözü
Tutuyormuş diye, ona söyleyin.

Bir elimde kağıt, bir elde kalem
Ne zaman bitecek benim bu çilem
Her gün ya bir mektup,  ya da bir selam
Atıyormuş diye, ona söyleyin.

Ne bahar ne yazda, ne de kıştayım
Kırk gün kırk gecedir, her gün yastayım
O gittin gideli, ben çok hastayım
Yatıyormuş diye, ona söyleyin..

İbrahim Değerli 2.1.2017

Değerli şair dostlara teşekkürlerimi sunuyorum..

Beşinci mevsimdi o bam telimdi
Kalpten kalbe akan sevgi selimdi
Her seher her akşam gönül yelimdi
Bitiyormuş diye, ona söyleyin.............Bülent BAYSAL

Vuslata ömürden tek nefes kala
Adını sayıklar günlerim hala
Zehirli sözleri batırıp bala
Katıyormuş diye, ona söyleyin. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

mutlu anıları vardı benimle
sevmiş idim ruhumil tenimle
hasret yatağında kalbi senine
atıyormuş diye ona söyleyin.....şair Yusuf DEĞİRMENCİ

Neden sevgiler halden bilmezler
bazısı terk edip,kaçıp giderler
Sevdaya 'ser' veren aşık sevmezler
Söz geçmez gönlüme ondan vazgeçmem.......Yaşar Akbaş

Son kez görüp yüzüne gülmeyi
İhanet ettiğini haykırıp
Yüzüne okkalıca tükürmeyi
Hak ettiğini ona söyleyin...  Talat Semiz 2

Akşam oluyor sinemde yatıyor,
Gün doğuyor gözümde kadir bilmez bu
Sonu gelmez sevda, söylesin derdini,
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Yoksa bitmeyecek hüsranı... Ergin BİNGÖL

Zehrinin acısı gitmemiş hala
Can bedeni zorlar sona beş kala
Koşturuyor ömür hem de dört nala
Kaçıyormuş diye ona söyleyin...Bülent ARKAN

GECELER GÜNDÜZLERİMİ ÖLDÜRDÜ GİTTİ,
AŞKA DEĞEN YÜREĞİM ERİDİ BİTTİ,
CAN BEDENE ARTIK VEDA ETTİ,
YAŞIYOMUŞ GİBİ, ONA SÖYLEYİN.........SUNA BAŞ ŞİMŞİR

vuslatın hasreti,ne zormuş meğer
o mutlu günlerden,kalmadı eser
günbe gün eriyip,derdine dertler
katıyormuş diye,ona söyleyin......Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Onu  Bu Hallere düşüren Yar'dı..

Bakmayın  perişan ğöründüğüne,
Sevgi dolu gönlü, seveni vardı.
Bakmayın yerlerde süründüğüne,
Onu bu hallere düşüren yardı...

Sessizce ağlarken, duyulmaz sesi
Bin bir türlü cefa, çekiyor nefsi
İçinde bitmedi, aşkı sevgisi.,
Onu bu hallere düşüren yardı..

İçinde olmadı, nefreti kini,
El eteği öptü, unuttu dini
Unutamadı o,  asla birini
Onu bu hallere düşüren yardı...

Sevdalı gönlüne, her gün yenildi
Bazen sevilmedi, bazen sevildi
Aklım baştan gitti, sonra delirdi
Onu bu hallere düşüren yardı.....

                     İbrahim Değerli.(.21.12.2006.)

İbrahim Değerli
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Onu Hatırlatır..

Unut diyorum, şu deli gönlüme
Gönlüm çaresiz kalır
Onu hatırlamaya hazır
O an, uzaklardan bir ses
İçimdeki bir nefes,
Onu hatırlatır…

Gezerken cadde sokalarda
Her yer maziye bakar
Tam unuttum derken,
Siyah beyaz bir resim
Hergün duyduğum bir isim
Onu hatırlatır..

Şan ve şöhretin yoktur
Yaşantımda bir farkı.
Dönerken dünyanın zevkine çarkı
Söylenirken çok eski bir şarkı
Onu hatırlatır..

Düşler hayallerdir, hafızalarda kalan
Yaşam gerçektir, gerisi yalan
Bir damla yaştır, gözlere dolan
Bütün maziler,
Onu hatırlatır…

   İbrahim Değerli…02.07.2011...

İbrahim Değerli
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Öl de Öleyim. Beste Ersin kayışlı

Ne seni unuttum, ne de acımı
Hasreti aylara böl de böleyim.
Dindirmedin birgün olsun sancımı
Sen gelmezsen eğer, gel de geleyim.

Gözlerim yaş doldu, yine hüzünle
Neler çektiğimi gel gör gözünle
Gözümü kırpmadan, bir tek sözünle
Kalbimi ortadan dil de dileyim.

Sağ yanım kış oldu, sol yanım tipi
Daldıkça hayale, bulunmaz dibi
Şirin'i arayan, bir ferhat gibi
Dağları, taşları del de deleyim..

Sen iste vefasız, canımı dile
Yetmezmi uğrunda çektiğim çile
Mahşer ortasında yanarken bile
Sen bak ki yüzüme gül de güleyim.

Gönlümü hapsettin, bir can kafese
Hasretim tek yudum, sıcak nefese
Ilık bir rüzgar ol, gel ese ese
Bırak kollarında öl de öleyim..

İbrahim Değerli..24.04.2014

 SÖZ: İBRAHİM DEĞERLİ
MÜZİK: ERSİN KAYIŞLI
SESLENDİREN: MUSTAFA AÇIKGÖZ
..

Şiir dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Yar senin hasretin gönlümü bayık
Hiç değildim böyle dertlere layık
Sayende gezemez oldum bir ayık
Sevdanı aklımdan sil de sileyim....Ali Şahin

Açsam kollarımı boşluk sarılmaz
Sine kederliyken huzur bulunmaz
Vurgun aşktan ise iflah olunmaz
Diri diri kabre dol de dolayım...Hasan ÖZ,,,

'Aşk denen tatlı dert, bu olsa gerek
Hala senin için çarpıyor yürek
Gömelim gel dersen beş, altı kürek
Atacak olanı, bul de bulayım...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Zikirlere döndü aşkın kelamı
Bazen esirgedin bir tek selamı
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Seni unuttuysam versin belâmı
En zor bulmacayı bil de bileyim…Ozan Nuri Ceyhan

şimdi buralardan uzaksın amma
unuttu derlerse sakın inanma
dünyayı verseler geçerim sanma
kapında bir ömür kul de olayım..Ahmet Daş

Ararım ben seni her dağda taşta
Bakarım yollar hep iniş yokuşta
Ruhumu donduran bu yazda kışta
Sevdama ateş Ol de olayım________Nehir

İbrahim Değerli
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Ölürsem Acılar Diner mi Sandın?

Sevme dedim gönlüm, sevme yürekten
Sevda ateşi bu, söner mi sandın?
Bir gece çalalım dersin felekten
Ah! O güzel günler döner mi sandın?

Maziye bakarken,  mutlu günüme
Her gece ağladım, sensiz dünü me
Başımı eğdirdin yine önüme
Ayrılık içime siner mi sandın?

Her gün ayrı bir dert, ayrı bir çile
Ne hale geldik bak, hem bile bile
İstersen sevdiğim canımı dile
Ölürsem acılar diner mi sandın?

ibrahim Değerli..19.11.2014

İbrahim Değerli
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Öyle Yalnızım ki..

Bu gece; öyle yalnızım ki
Sensizliğini kapladın gecelerime
Bir yanlızlık korkusu düştü ümitlerime

Bir korku, bir kederdi
İçine sığındığım
Bir hayaldi, bir düştü
Başbaşa kaldığım
Ufacık bir acı, bir elemdi
Acıtmaz sandığım..

Alışmakta olsamda sensizliğe
Yüreğim yanmakta,
Hala sen diye.

Belki hasretindi,
Belki özlemindi, yakan yüreğimi
Seni ararken,
Boş bir bakışda buluyorum
Hergün kendimi.

Hayallerin önüme, sıra sıra dizilince
Boş bir hayalin,
Arkasından bakıyorum sadece
Acılarım başlıyor sen gidince,,
Ne ilaç,
Ne melhem
Bir tek şifası,
Oda, seninle olabilmem....

Artık
İtiraflar dökülüyor gözlerimden
Pişmanlıklar süzülüyor yüzlerimden
Seni sevdiğim ilk günden beri

Ne olur, söyle sevdiğim
Benden götürdüklerin,
Ne zaman gelecek geri.
Gel artık,
Bu gece; sensiz öyle yalnızım ki...….

                                 İbrahim Değerli..14.08.2011

İbrahim Değerli
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Öylesine Karıştıki Aklım,

Bu gün.
Öylesine karıştıki aklım,
Bir ara, unutulmuş mazilere baktım

Bilmem; yanlızlıktanmıdır
Bilmem; ayrılıktanmıdır
Efkarlandım,
Kahirlendim,
Siğaramı; dudağımın alevi ile  yaktım.

İçime çektim yılların özlemini,
Yıllarin hasretini,
Bir nefes gibi seni soludum, seni savurdum
Tam bulmuşum derken seni
Kendi efkarimda, kendim boguldum.

O sımsıcak bakışın
Gönlüme bintürlü nagmeler katışın
Başını koyup dizlerimde yatışın
Gelsede aklıma.
Sanki hepsi bir hayal, bir düşmüş
Geriye baktığımda.

Artık, bizlere kalan
Uçsuz bucaksız bir hayalden deniz
Nereye gitti anlamadım
Bitmez tükenmez dediğimiz sevğimiz...

                         İbrahim Değerli..13.11.2006..

İbrahim Değerli
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Özledim Seni.

Günbegün içimden taşıyor bu sır.
İlk günahım gibi gizledim seni
Bilmem kaç yıl geçti, belki de asır
Haydi çık gel artık, özledim seni.

Her yanım kış oldu, her günüm ayaz
Ne mevsimim belli, ne bahar ne yaz
Gündüzden vazgeçtim düşümde biraz
Haydi çık gel artık, özledim seni.

Çok sevmek mi benim suçum günahım
Göklere yükseldi, sitemim ahım
Bu kaçıncı sensiz, yalnız sabahım
Haydi çık gel artık, özledim seni.

Yarın mahşer günü, ulu divanda
Gözüm yok makamda, şöhrette şanda
Ellerin ikisi kalsa da kanda
Haydi çık gel artık, özledim seni.

İbrahim Değerli..3.6.2016

Değerli şair dostlarımın katkıları.Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum..

Çağırdım olmadı geldim olmadı
Yalvardım Allah'a çilem dolmadı
Ya sabır çekmekten o da kalmadı
Haydi çık gel artık özledim seni... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Hasretin dağ oldu, taşlara kazdım
Türküler söyledim, şiirler yazdım
Seni senden içtim, ben sende sızdım
Haydi çık gel artık, özledim seni............Bülent BAYSAL

Özledim manolya kokunu, tenini
Sımsıkı sarıl, de ki ben de seni
Zaman eskitemez senin sevgini
Unutamam gözlerinin gülen rengini.  Talat Semiz 2

Hangi gönül çeker,bunca hasreti
Zindan etti bana,zalim gurbeti
Görseydim son kez,güzel çehreni
Çık gel artık çık gel,özledim seni....Mahmut Özdemir

Çağırdında gelmedimi sevgili
Deli divaneye döndü gideli
Gel demedin bir gün yürekten beri
Haydi gel de artık özledim seni....Nuran Pekyardim

Hasretin içimde tükenmeyen kor
Bir garip haldeyim, sensizlik çok zor
Ne olursun kırma, görme beni hor
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Haydi çık gel artık Özledim seni...Bülent ARKAN

'Gül de gel, gülüşün gönlüme dolsun,
Çok sürdü bu hasret, nihayet bulsun.
Gel, varsın gelişin ecelim olsun,
Haydi çık gel artık, özledim seni. ' Ünal Beşkeşe

Gözlerim yollarda takıldı kaldı
Yüreğim hasretle yakıldı kaldı
Umutlar harabe yıkıldı kadı
Haydi çık gel artık özledim seni..şair Yusuf Değirmenci

Sen vardın,bu düvel ilkbahar
Yokluk tattı, bu Leyla sonbahar
Gece gündüz, yürek kristal kış
Haydi çık gel artık, özledim... Nilüfer Kozoğlu

Ne gökte ne yerdeyim
Hasretinle biçareyim
Sanma ki ben bendeyim
Alıp gittin benden beni
Çık gel artık özledim seni.. zahide_handan

İbrahim Değerli
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Perişan Oldum.

Her yolu denedim, sana varmıyor
Yorula yorula perişan oldum
Hasretin özlemin aman vermiyor
Sürüle sürüle perişan oldum.

Hayale düşlere her dalışımda
Seninle baş başa, her kalışımda
Elime resmini her alışımda
Sarıla sarıla perişan oldum.

Yıllar sonra yırttım mektuplarını
Maziden topladım artıklarını
Düşünürken bana yaptıklarını
Darıla darıla perişan oldum.

Gönlüm ne sevdadan, ne senden bıkar
Bir daha kalbimden, vursan ne çıkar
Beni kurşun değil, hasretin yıkar
Vurula vurula perişan oldum.

Uyuyan yüreğim aşkla uyanır
Gönlümdeki acı dertle boyanır
Azrail kapıma her gün dayanır
Dirile dirile perişan oldum..

İbrahim Değerli.30.1.2016

Şiir dostlarımı o engin gönüllerine sağlık..Teşekkürlerimi sunuyorum..

Var iken yokluğu kafama taktın
Ellere gülerken bana yan baktın
Ne öfke ne sinir, ne hal bıraktın
Gerile gerile perişan oldum... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sevdiğim aşkımdan eylemem şekva.
Demek ki böyleymiş taktiri Mevla
Süründürür aşkın ey saçı Leyla.
Sürüne sürüne Perişan oldum....Mahmut Ünsal

Dağları meskenin belledim durdum
Bir ömür peşinden bedeni yordum
Kurda kuşa dahi ben seni sordum
Sürüle sürüle, perişan oldum......Bülent BAYSAL

Neyi ansam senden acı hatıralar
Senden bana dertler bıraktılar
Yaktırla içimi sinsice yaktırlar
Külüm dumanım savrulur oldum..Talat Semiz 2

Sevdiğim aşkımdan eylemem şekva.
Demek ki böyleymiş taktiri Mevla
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Süründürür aşkın ey saçı Leyla.
Sürüne sürüne Perişan oldum....Mahmut Ünsal

Hasretle bekledim, boş kaldı kollar
her gün biraz daha uzuyor yollar
Nasıl da kırıldı tuttuğum dallar,
Bekleye bekleye perişan oldum.......Naime ÖZEREN

sevda çöllerin de dolandım durdum
hasretle özlemle gönlümü yordum
sevgiyinen sitem ettim vuruldum
gönül bahçesinde perişan oldum..Dost Şeref

Dağıldım dünyada çöktü temelim
Sevmek oldu tek uğraşım emelim
Yol dikenli kanar ayağım elim
Kırıla kırıla perişan oldum..Ahmet Coşkun 1

Umudum kalmadı dünden yarına
Vursalar sırtımdan gitmez zoruma
Elalem şahitken ahu zarıma
Sorula sorula perişan oldum..Ömer Osman AVCI

Yokluğuna ah ile maniler yakıp
Saçıma sevdiğin yasemin takıp
Gittiğin yollara özlemle bakıp
Serile serile perişan oldum_______Nehir

İbrahim Değerli
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Saçındaki İnce Telin Üstüne..

Sessizce uzanır kalır bedenim
Göğsünde açılan gülün üstüne
Sarılmaya başlar, o cansız tenim
Bedendeki ince  belin üstüne...

Bir bakış, bir gülüş, mecnun yaratır
Sarılışın gönülde efkar dağıtır
Arı peteğini balla donatır
Ağzındaki tatlı dilin üstüne....

Bir mecnun misali çöllere vurdum
Feryadı dağlara estim savurdum
Bir darağacına asılı durdum
Saçındaki ince telin üstüne...

 İbrahim Değerli....09.08.2007..

İbrahim Değerli
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Sakın Bana Elveda Deme...

Yine beni bırakıp gidiyorsun
Sakın bana gülüm, elveda deme.
Tertemiz bir  aşkı bitiriyorsun
Sakın bana gülüm, elveda deme.

Görmek istermisin,  yaslı yüzümü
Arkanda bırakma, yaşlı gözümü
Söylerken yar bana, ilk son  sözünü
Sakın bana gülüm, elveda deme.

Hasreti özlemi, sokma araya
Şansımı bağlama yazı turaya
Doktor bile neyler, onmaz yaraya
sakın bana gülüm, elveda deme.

Sen gidince bomboş kalır yüreğim
Sendin tek hevesi, sendin dileğim
Kollarında bari bırak öleyim
Sakın bana gülüm, elveda deme.

 İbrahim Değerli..08.09.2006..

İbrahim Değerli
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Sakın Sorma, Bir Daha..,

Ne zaman! ..
Gözlerimi kapasam
Bir hayal,bir düşle,  başlar akşamım..

Ne zaman! ..
sen aklıma gelsen,
Seninle durur yaşamım..

Sakın sorma, bir daha,
Beni seviyormusun diye.
Hala duruyorsun ya,
Kalbimin en güzel yerinde.

Ben seni elimde değil,
Yüreğimde taşıyorum.
Ben Seni hayalimde, düşümde saklıyorum.
Ben seni; bir nefes gibi tutuyor,
İçimde yaşıyorum...

Ne zaman! ..
senden ayrı kalsam
Gözlerim kipriklerim ıslak
Ellerin avuçlarımda  durur,
Daha dün gibi sımsıcak..

Seni ne kadar çok sevsem de
Hayalden düşten başka, gitmiyorsun öte
Çok acılar çektirsen de,
Yine değiyorsun zahmete...

 İbrahim Değerli.(.31.03.2012.)

İbrahim Değerli
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Salıver Gitsin.

Bülbüller konarken gonca gülüne
Arılar bal yapmış tatlı  diline
Saçların uzamış ince beline
Boynunda toplama salıver gitsin.

Bana bakan narin, badem gözlerin.
Hoş sohbet getirir, tatlı sözlerin
Salıncağım olsun,  ninni dizlerin
Sinemde dertleri alıver gitsin.

Sen benim sarayım, sen benim tacım
Bitsin bu dertlerim, dinsin bu acım
Tabibin yazdığı sensin ilacım
Yüreğime derman oluver gitsin..

İbrahim Değerli.01.12.2006..

ŞİİR DOSTLARIMDAN...

Sanmaki bir sensin, başka çare yok
Elimi sallasam etrafımda çok
Aradığım sendin sakın deme yok
Seviyorsan beni, evet de gitsin........Abdurrahman Yıldız

her yüze güleni dostun belleme,
seni sevmeyene hiç değer verme,
iki kere düşün bir kere söyle,
seviyorsan beni,evet de gitsin...  Muharrem Avkın 3

İbrahim Değerli
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Sana gitme diye, Az mı Yalvardım.

Gündüz hayalimde, gece düşümde
Baktığım her yerde, bir tek sen vardın
Gözünde yaşları, her görüşümde
Sana gitme diye, az mı yalvardım…

Ağrıyı, sızıyı koymuşsun yana
Neşter değdi sanki, sevdiğim cana
Yüklemişsin suçun, hepsini bana
Sana gitme diye, az mı yalvardım…

Gökten gölgen düştü, serin mi serin
İçimde duruyor değişmez yerin
Ardından ah çekip derin mi derin
Sana gitme diye, az mı yalvardım…

Elimde resmini öpüp koklarken
Alıp sol yanıma koyup saklarken
Rüyamda düşümde hep sayıklarken
Sana gitme diye, az mı yalvardım…

Girince araya sessiz bir hüzün
Acı bir tebessüm, gördü gül yüzüm
Artık fayda etmez, ey iki gözüm
Sana gitme diye, az mı yalvardım…

    İbrahim Değerli..(30.06.2012.)

Şiir Dostlarıma Teşekkürlerimi sunuyorum..

Ne oldu bize yar, nazar mı değdi
Hesapsız ayrılık, boynumu eğdi
Geceler bitmedi, yataklar dövdü
Sana gitme diye, az mı yalvardım?  Mustafa Bay ZEYBEK HOCA

Gönlüm bir seninle sevdi de yandı
Hiçlik deryasında seninle kandı
Yazık ki anladım hepsi yalandı
Sana gitme diye azmı yalvardım... Bircan Misirli.

dur diyorsun bana gül yüzlü yarim
ayrılık saati geldi duramam
sonbahar misali perişan halim
yola cıktım gayri yolda kalamam..Dost şeref...

Deli deli estim, kah boran oldum
Dağlara taşlara, hep soran oldum
Yine efkarlandım, hüzünle doldum
Sana gitme diye, az mı yalvardım....EŞREF İNANÇ

Nereye gittiysem seni aradım
Uçan kuştan esen yelden sorardım
Artık saçlara ak düştü ağardım
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Döndürüp durdun beni çark misali....Hikmet Atiş

Hep ben hatalıyım sen de hiç yok mu
Onca naza söze bir sitem çok mu
Kula kuldan ceza sorarım hak mı
Sana gitme diye, az mı yalvardım… Hasan Öz..

Huzuru yitirdim dertlerle doldum
Gülistan bağında kurudum soldum
Gittiğin yollarda saçımı yoldum
Sana gitme diye, az mı yalvardım.......Emine Şafak

Bir selama bu canı serdim yoluna
Her zerrenle kazıdım seni soluma
Vedasız gidişin, asıl giden zoruma
Sana gitme diye, az mı yalvardım.......Bülent BAYSAL.

Demek ki artık sana yetersizim
Büktüm boynumu sensizim, gülmezim
Ağlarım sevdiğim kadersizim, çaresizim…
Sana gitme diye, az mı yalvardım..............Nehir ÖZEN

İster kına beni ister de ayıp
Bir yıldız misali ömrümden kayıp
Bütün maziler boş yere sayıp
Sana gitme diye azmı yalvardım
................GÜMÜŞHANELİ ŞAİR Ayhan BAYRAM

ASLINDA GİDENE DUR DENMEZ DE BİZ DİYORUZ İYİ NİYETİMZDEN
O DA SU İSTİMAL EDİLİYOR
AMA HADİ GİT DERSEN DE GURUR YAPIP GİDİYOR
HAKSIZ HEP SENSİN DOSTUM O HEP HAKLI OLUYOR
ANLAMADIMKİ DÜNYA HEP ONLARA DÖNÜYOR
BİZE GELİNCE DURUR KOCA FELEĞİN ÇARKI
HER NEDEN SE AĞLATIR BİZİ HER ÇALAN ŞARKI
SEN DOSTUM HİÇ ÜZÜLME KABİNE GÖM O AŞKI
GİDENE DUR DEME DE GERİSİİNİ DÜŞÜNME
KOYMUŞ AKLINA BELKİ DAHA ÖNCE GİTMEYİ
O YANDAŞ ALIR HER AN KAHPE KOCA FELEĞİ
YALANLARLŞAR YOĞRULMUŞ OLMAZ ONUN GERÇEĞİ
SEN GİDENE DUR DEME GERİSİNİ DÜŞÜNME....Tahsin Emek.

Bulutlar birikip şimşek çakınca
Bohçanı alıpta evden çıkınca
Yaşlı gözlerimle yürek yakınca
Sana gitme diye, az mı yalvardım…......Abdurrahman Yıldız

Yağmurum olup benim üstüme yağsan
Şimşeklerinlede sen üstüme çaksan
Yalvardım durdum bir dönüp baksan
Sana da gitme diye,azmı yalvardım......Reyhan Altaş
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Yüreğimi ateşlere attın acımadın
Benim yalvarmamı da hiç duymadın
Kurşunla olmasada beni yaraladın
Sana da gitme diye,azmı yalvardım......Reyhan Altaş

Yüreğine dağ dağ gam bırakarak,
Bütün organları bir bir yakarak,
Anılar üstüne kezzap atarak.
Ne yapalım giden gider be hocam. ismail.Gürses..

Umutlarım söner böyle gidersen
Hasretin vebali sendedir dersen
Bin özür dilerim kabul edersen
Sana gitme diye az mı yalvardım...Ozan Ceyhan

Hayallerin düşlerin gözlerimde
sen yatıyorsun hala dizlerimde
Hala kokun duruyor üzerimde
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun...EŞREF İNANÇ

Gözlerinin uğruna ayı,güneşi
yoluna sererim bütün gülleri
öl de öleyim bu canım neki!
Sana gitme diye az mı yalvardım. Muharrem Avkın 3

Hicranın lâvında eriyor zaman
Kahrolsamda artık dilemem aman
Hâlimi  arzeder inleyen keman
Sana gitme diye az mı yalvardım.....Metanet Yazıcı

İbrahim Değerli
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Sanki Sen Kaybolacaksın..

Gözlerimi kapadığım zaman
Seni bana getirirler,
Çok uzak ellerden.
Bazen,
Beyaz bir atın üzerinde,
Beyaz bir gelinliğinle
Bir melenkolik aşk başlar
O sımsıcacık yüreğimde..

Gözlerimi açtığım zaman,
Sanki, sen kaybolacaksın
Küçücük,
Hayallerimle dolu ülkemde..

                             İbrahim Değerli....21.11.2008

şiir dostlarımdan..

Gözlerimi yumunca
Karşımda görünürsün
Konuşup dertleşiriz
Gözleri açtığımda
Yokluğa bürünürsün..........Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Sarhoş Olurcasına.

Seninle beraber...
Bir şeyler düşündüğüm de
İçimi duygular kaplar
Sımsıcak yüreğimde...

Beyaz gelinlikler içinde
Seni bana getirirler..
Seninle olurum, saatlerce
Sabahlara kadar.
El ele tutarız,
Kuşlar gibi kanatlanırcasına,uçarız

Sonra...
Gözlerine içine bakarım
Bir ışık, bir ışıltı görürüm,
Mavi denizler gibi parlak
Akan sular gibi berrak...
Bir yıldız olursun,
Yüreğime kayıp gidersin

Sana sahip olurum, saatlerce,
Aşkından, zevkinden,
Dört köşe olurum,
Sarhoş olurcasına.......

   İbrahimDeğerli12.09.2006

İbrahim Değerli
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Sebebi Belli

Bir yazı yazılmış ucu karadan
Kirpiklerim ıslak, gözlerim nemli
Hasretini kaldır artık aradan
Çaresiz derdimin sebebi belli.

Yâr dediğim, yara açtı bağrıma
Birgün olsun, cevap vermez çağrıma
Tuz, biberler ekti, gönül ağrıma
Çaresiz derdimin sebebi belli.

Yüreğimde kaldı, sevda izleri
Kurşundu, hançerdi, bütün sözleri
Giderken can yaktı, yine gözleri
Çaresiz derdimin sebebi belli.

İbrahim Değerli.05.02.2014.

Şiir dostlarımın katkıları..Teşekkürlerimi sunuyorum..

Kal dedim, düşünmedi birlikte bizi,
Görmedi gözü, bendeki garip hüznü
Bakmadı ardına, döktü bağrıma olanca közü
Çaresiz derdimin sebebi belli.'............... Akiladam

yüreğimde yanan ateş
sevgiyle sevdadır aşktır
dünyamı ısıtan güneş
umuttur sebebi belli..............Dost Şeref.

Yüreğinden silemezsin kalır izleri
Kurşun sanırsın ağır gelir sözleri
Gitsede karşında beliriyor gözleri
Sevdası yakar içinde kalır közleri
Boşuna uğraşma silinmiyorsa izleri
Çaresiz bu derdinin sebebide belli.......Reyhan Altaş

Tutmasın isterse ayağım, elim
Bilmesin kimseler nicedir halim
Sevmek zor kardeşim, sevense zalim
Çaresiz derdimin sebebi belli...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Göz vardır cana can katar
Göz vardır candan can alır..  Bilal Özcan

Bülbül figan eder derdi nicedir
Vurulmasın hançer gönül yücedir
Beklediği visal tek bir hecedir
Çaresiz derdimin sebebi belli... / Metanet Yazıcı

bir sızı var yüreğimde sebebi belli
sesizliğinin sessizliğinde
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bir sen varsın yüreğimde
bir sen sızlattın yüreğimi
birde; sen işte,
sebebi belli......@Sondefa

İbrahim Değerli
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Sen  Geliyorsun Sen,   Her An Aklıma..

Gidiyor musun ey gözümün nuru
Kalmasın senden bana bir hatıra
Yüreğimden al git,  suçu  kusuru
Sen geliyorsun sen,  her an aklıma.....

Sevdam esir kaldı,  bir can kafes de
Gözlerim yollarda, kulağım ses de
Adını andığım, her bir nefes de
Sen geliyorsun sen, her an aklıma.....

Hasretinden yandı gönlüm kahrından
Ağlayan gözlerle,  baktım ardından
Diz çöktüm önüne,  vur git başımdan
Sen geliyorsun sen,  her an aklıma.....

  İbrahim Değerli..12.02.2007..

İbrahim Değerli
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Sen Al Bu Canı.

Unuttum ben artık, onu demişsin.
Nasılda söyledin, sen bu yalanı.
Beni bir kalem de silip atmışsın
Koyma Beni Ele,  sen al bu Canı.

Hüzünle çalarken eski şarkılar
Göğsüme saplandı bütün korkular
Gözüme girmiyor artık uykular
Koyma beni bana, sen al bu canı.

Ah çekerek dönüp maziye baktım.
Ne resmini koydum, ne varsa yaktım
Kaç defa boynuma, ipi ben taktım
Koyma Azrail'e, sen al bu canı...

İbrahim Değerli.17.01.2016

Şiir Dostlarımın katkıları teşekkürlerimi sunuyorum..

Sensiz moralim yok aklım firarda
Aşkının yolunda gönlüm zararda
Çok acıyor canım durmaz kararda
Koyma beni bana sen al canımı.......Ali Şahin (Elbistanlı)

Sel olsa o dertler,aksa sayfaya.
Nice hasret yagmış, onca anıya.
Benim hakkım yokmu,mutlu olmaya.
Koyma Beni Ele, sen al bu Canı.......Mahmut M.Özdemir

İbrahim Değerli
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Sen Bari Üzme Beni.....

Bir yalan var,
Benden götürdüklerinde.
Bir gerçek  var,
Koyup gittiklerinde.

Bir köşede bakarken resimlerine
Kendin gör artık,  ne kadar çok sevildiğini
Resimlerin bile anladı
Bir tek sen anlamadın kıymetini..

Gönlüm, gönül koymuş
Senden başka herkese
Kaderine küsmüş,
Çekilmiş bir köşeye.
Hayaller, düşler yalanmış
Sende gel artık gerçeğe.

Haydi gel artık,
Sen bari üzme beni......

  İbrahim Değerli…22.07.2011.

İbrahim Değerli
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Sen benden ne istersin?

Sen benden ne istersin?
Aşkmı,sevgimi, nefretmi, kinmi
Bitsin diyorum, bitmiyor hepsi
 İçimden; birtek seni
Kazıyıp atamadım ki.

Ben yorğun, kalbim gönlüm yorğun
Konuşmuyor dilim suskun
Biraz umut var içimde yeşerecek
Ama,
Sen yoksun.

Ölmek istiyorum
Al bedenimi,sana bıraktım
Unuttum yaptıklarını,
Hep içime attım.

Ne olacak düşünüyorum
Halimiz bizlerin
Bana doğru yürüsün
Artık,
Ayakların dizlerin.

 İbrahim Değerli..08.09.2006.

İbrahim Değerli
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Sen Beni Gülüm, Sevmiyormu Sandın...

Ayak seslerim,
Banğır banğır, yerleri titretmiyorsa,
Nefesim soluğum çıkmıyorsa,
Bağırıp karıştırmıyorsam ortalığı.
Bırak  bırak artık, sen bu insafsızlığı.
Sen beni gülüm, sevmiyormu sandın......

Bir mahkumun,
son arzularına takılmışsa yüreğim.
Zamanla azar azar, gittiy se ümitlerim,
İçimde kopduy sa kıyamet,
Tavrımda kalmadıy sa asalet
Sana karşı yoksa cesaret,
Sen beni gülüm, sevmiyormu sandın.....

Dört mevsimler, bana hayat vermiyorsa.
Gözlerimde yaş yerine, kan damlıyorsa,
Herkez dikmişse, bana gözlerini,
Kimse kaale almıyorsa, sözlerimi,.
Kaybettiklerim geri dönmüyorsa,
Sen beni gülüm, sevmiyormu sandın....

                               İbrahim Değerli.31.10.2006..

           .
.
.

İbrahim Değerli
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Sen Çok Farklısın..

İki istanbul var kalbimde
Birinin şehri güzel
Birinin sevdası özel
İkiside taht kurdu kalbime
Dayanamıyorum özlemlerine.

Boş ver istanbul
Seni görmesemde olur
Bir silik nağme gibi
Saplandın ümitlerime....

Sen var ya istanbul'lum
Bir ılık rüzgar gibi estin içime
Seni düşündükce
Hasretin özlemin yüklenir
Bu küçücük yüreğime.

Sensiz saatler geçmez, sabahlar olmaz
Buram buram özlem kokusu
Buram  buram sevda kokusu sarar
Şu deli gönlüme..

Ah istanbul'lum!
Nerdesin şimdi?
Ellerinden tutarak, gözlerine bakarak,
Sevğimi haykırmak isterdim
İstanbulun güzelliklerine.
Güzelliğin,
İstanbulun güzellikleriyle
Şekillenir hayallerimde
Sonra bir acı hissederim
Kalbimin derinliklerinde...

İnan ki istanbul'lum
Seninle hayalde güzel
Seni sevmek bir ömre bedel
Sen istanbullum, çok tatlısın
Herkesden çok farklısın......

                 İbrahim Değerli..11.09.2006

İbrahim Değerli
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Sen Değil Misin..

Mecnun'u susuz çöllerde
Gezdiren sen değil misin
Ferhat'ı yaban ellerde
Gezdiren sen değil misin?

Tutmak istese elini
Bulamıyor ki yerini
Hayalde düşte birini
Yüzdüren sen değil misin?

Aşkla döner yana yana
Hüzün içer kana kana
Ne söylersen söyle bana
Bezdiren sen değil misin?

Sevdam büyür azar azar
Ben söylerim kalem yazar
Kalbime bir derin mezar
Kazdıran sen değil misin?

İbrahim Değerli.11.04.2009

İbrahim Değerli
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Sen Geldin Yine Aklıma.

Resimleri tek tek, astım duvara
Bakarken sen geldin yine aklıma.
Efkarın üstüne bir de sigara
Yakarken sen geldin yine aklıma.

Bir tek sen görmedin, bendeki aşkı
Ah! Desem eritir, dağları, taşı
Gözümden düşerken,gönlümün yaşı
Dökerken sen geldin yine aklıma.

Sitemin batarken, ok gibi cana
Ağrıyı unuttum, koydum bir yana
Yüklemişsin suçun hepsini bana
Çekerken sen geldin yine aklıma.

Beklemesin artık, her gün yolumu
Nazlı yar bilmiyor, benim sonumu
Feleğin uğruna yar şu boynumu
Bükerken sen geldin yine aklıma.

İbrahim Değerli.29.11.2014

Şiir dostlarmı katkılarindan dolayi sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum..

Açtığın yaranın ucu ciyerde.
Durmayıp artıyor yara bu serde.
Yar senin yüzünden tutuldum derde.
Çekerken sen geldin yine aklıma. Mahmut Ünsal

Hüzünlü bir şarkı çalınsa
Sokakta bir çocuk ağlasa
bir dosta başım yaslansa
sen gelirsin yine aklıma. İbrahim Kavas

Resimler, akılda olduğu için asılır duvara.
Yokluğuna efkardan yakılır sigara
Sitemler ok olup batarken cana
Akıldan hiç gitmeyen takılır akla.... Naime Özeren 1

İbrahim Değerli
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Sen Gelsen Yeter..

Dün gece;
Seni düşündüm bir an
Yokluğun ölümden beter
Her şeyden vazgeçerdim,
Vallahi inan
Sen yanımda olsan yeter..

Sürüp gidiyor işte,
Sensiz, yalnız bir yaşam
Gönlümde bir sen kaldın,
Birde gam tasam
Bir kadeh dolusu, gönlüme her akşam
Sevdiğim sen dolsan yeter..

Giysen gelinliğini,
Son kez bembeyaz
İstersen,
Kaderimi gel ellerinle yaz
Bitsin artık bu cilve,
Bitsin artık bu naz
Rüyalarımda olsa bile biraz
Sen gelsen yeter..

     İbrahim Değerli..07.09.2008.

İbrahim Değerli
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Sen Giderken....

Dünya servetini,  bakidir sanma
Götüreceğin tek,  beyaz bir kefen
Servete aldanıp  kimseye  kanma
Hepsi dünyada kalır sen  giderken....

Kimler baki kaldı,  söyle mekanda
Çok padişah vardı,  büyük cihanda
Tek varlık zenginlik bedende canda
Hepsi dünyada kalır sen giderken....

Alnının  terinle,  yorulsa  beden
Son pişmanlık fayda vermez giderken
Ne götürdü söyle,  baban ve deden
Hepsi dünyada kalır sen giderken....

Helalın la kazan edeple takın
Dünyada kimsede kalmasın hakkın
Haramdan çek eli,  günahtan  sakın
Hepsi dünyada kalır sen giderken..

İbrahim Değerli..20.12.2006..

İbrahim Değerli
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Sen misin Ağlayan, Erkeklerde Ağlar...

Kalbime bıraktın,  temiz bir hatıra
Yüreğimin içinde hep seni saklar.
İçimden kopuyor deli bir fırtına
Sen misin ağlayan, erkeklerde ağlar..

Ölürken zamanla,  aşklar ve sevgiler
Mecnun kerem olur, yanarken gönüller
Nameli ağıtlar söylüyor bu diller
Sen misin ağlayan, erkeklerde ağlar..

Duruyor gönlümde,  hasretin sızısı
Merhemle geçmiyor, derindir  acısı
Silinmiyor artık, feleğin yazısı
Sen misin ağlayan, erkeklerde ağlar..

     İbrahim Değerli.(18.10.2006)

İbrahim Değerli
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Sen Olmayınca..

Duydum ki vermişsin katlime ferman
Bu divan kurulmaz sen olmayınca
Ellerde ararken aşkına derman
Bu dava görülmez sen olmayınca.

Düşündükçe seni dertlerim azar
Kalbimdeki acı dışına sızar
Her gün diri diri girdiğim mezar
Bu sevda dirilmez sen olmayınca.

Ne gözyaşım belli, ne de güldüğüm
Ne varlığım belli, ne de öldüğüm
Bir tek seni sevdim, benim bildiğim
Bu yuva kurulmaz sen olmayınca.

Yanıp kavrulurken esen yelinle
Tutuşur yüreğim sönmüş külünle
Hazan bağındaki solmuş gülünle
Bu yara sarılmaz sen olmayınca..

İbrahim Değerli.21.01.2016

Şiir Dostlarıma sonsuz teşekkürler sunuyorum..

Ne hayaller kurdum gelirsin diye
Anlar da kıymetim bilirsin diye
Kastın mı vardı ki delirsin diye
Bu rüya yorulmaz sen olmayınca... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Gidişin belliydi boşa aldandım
Yaşarım sandım da her söze kandım
Aşkınla kor ateşlerde yanandım
Bu ateş küllenmez sen olmayınca.......Naime ÖZEREN

Nice dilber gelir yerin tutamaz
Pişmiş aşa soğuk sular katamaz
Haraç mezat aşkı kimse satamaz
Bu pazar kurulmaz sen olmayınca.....Bülent BAYSAL

Hem senle hem sensiz nasıl yaşanır,
Hem sevda hem hasret nasıl taşınır,
Hem günah hem sevap nasıl yaşanır,
Bu köprü geçilmez sen olmayınca.... Serap IRKÖRÜCÜ

Garibim, çaresizim, suskunum sen olmayınca
Dertli, yaralıyım, vurgunum sen olmayınca
Eşini arayan yuvasız kuşlar kadar yalnızım
Kaderim sensizlikmiş, işte budur alın yazım...Talat Semiz 2

Bu nasıl ayrılık, nasıl sevdadır?
Yaptıkların aşığa reva mıdır?
Sensiz yollarım hem uzak, hem dardır,
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Menzile varılmaz sen olmayınca...Yılmaz Örmeci

hasretinle kavurmuşum sinemi
harcadım uğruna bunca senemi
hiç kalmadı yaşamanın önemi
sağında yanımda sen olmayınca..Şair Yusuf Değirmenci

Sana adamıştım tüm benliğimi.
Yoluna serdim ben,melamiliği
Sen cekme istemem,o vebalimi.
Bu sevda dirilmez sen olmayınca.......Mahmut M. Özdemir

aldığım nefesten önce lazımsın
ciğerimin içinden bir parçasın
canım cananım efendim primsin
son nefesim çıkmaz sen olmayınca......ömer gündoğan

İbrahim Değerli
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Sen Sevmesen de.....

Sen gitsen de,
Bu şehirden gülüm
Sözümü tutacağım,
Ardından ağlamayacağım
Sensizlik, Yalnızlık
Olsa da ölümüm
Yemin ederim,
Kimseye bakmayacağım...

Sen Gitsen de,
Değişmiyecek sana olan bakışım
Sen olacaksın, her zaman yanımda
Kalbimde, gönlümde,
Sen beni sevme sende AŞKIM....

              İbrahim Değerli.18.10.2006..

İbrahim Değerli
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Sen Şahit Ol  Diyarbakır.

Bir kurşun sıkarken Türk'ün göğsüne
Sen buna şahit ol, Ey Diyarbakır!
Oyun oynanıyor Türkün üstüne
Sen buna şahit ol, Ey Diyarbakır!

Kara kuzgun leş kokusu seziyor
Türklük yaram çok derinden azıyor
Tarih kötü destanını yazıyor
Sen buna şahit ol, Ey Diyarbakır!

Toplamış ıraktan it köpekleri
Kadına benzer giydiği etekleri
Unutmuş yetim kalan bebekleri
Sen buna şahit ol, ey Diyarbakır!

Nereden geliyor, bu hain seli?
Gerçeği görmeyen ya kör, ya deli
İnşallah bunların olmaz bedeli
Sen buna şahit ol, ey Diyarbakır!

İbrahim Değerli 16.11.2013

İbrahim Değerli
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Sen Unutamazsın....

Dünya'mı zindan etsen sevgilim bana
Gözden uzak, aşktan ırak yaşayamazsın
Bin cefalar etsen ah demez bu cana
Unuturum desende, sen unutamazsın..

Duygulara kapılıp, acıtmaz sandığın
Ölünür desende, boş yere inandığın
İçinde yaşayan, sensiz o tek varlığın
Unuturum desende, sen unutamazsın..

Sabırla sevdanı, duvarlarla ördüğün
Gündüz hayalde  gece rüyanda gördüğün
Boş yere inandığın  yolunda öldüğün
Unuturum desende, sen unutamazsın..

                                    İbrahim Değerli

İbrahim Değerli
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Sen Vereceksin Hesabı....

Gök kuşağı gibi sardın sen bütün  dünyamı.
Sen bana dönmüşsün allahım bu bir rüyamı.
Ya sev, ya öldür, senin olsun günahı sevabı,
Ben değil, sen vereceksin ahret de hesabı.

Gönlüme kış oldun  o beyaz yağan karların.
Aradığım yer kalmadı,gezdiğim  barların,
Bu muydu senin inandığın kara kitabın.
Ben değil, sen vereceksin ahret de hesabı.

Hani  nereye gitti benim büyük umutlarım.
Yıkıldım ben, kaybolup gitti mutluluklarım.
Düşmüyor ellerimden, kadehler  şarabım
Ben değil sen vereceksin ahret de hesabı....

                           İbrahim Değerli.(01.12.2006.)

İbrahim Değerli
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Sende  Sevmişsin Unutamazsın...

Aylar yıllar geçse de, aşkımın üzerinden
Sen ilk aklıma gelen, sen ilk hatırlanansın
Hayallerin süzülürken yaşlı gözlerinden
Sende benim gibi sevmişsin unutamazsın..

Hatıraların boy boy, dizilmişse gözlere
Son bir pişmanlıkların, vurulmuşsa yüzlere
Baharlar yaşanmadan gelinmiş se güzlere
Sende benim gibi sevmişsin unutamazsın..

Başına karların yerine aklar düşmüşse
Gökyüzü yağmur diye göz yaşları dökmüşse
Ayrılık sonu ahlar hep burnunda tütmüşse
Sende benim gibi sevmişsin unutamazsın..

Manası yok, bu aşk işine aklım ermiyor
Çok şeyler yaşansada elimizde kalmıyor
Gitti gideli deme halimizi sormuyor
Sende benim gibi sevmişsin unutamazsın..

Sana artık söylenen, tek bir sözüm bile yok
Bugünkü gam kederim, dünden bile daha çok
Kalbine saplandıysa, yanık ateşten bir ok
Sende benim gibi sevmişsin unutamazsın..

Sanma ki gönlün doyar, ne gama ne kedere
Ayrılık hasretini yükle sende kadere
Hergün ben kalbindeyim, arama sen boş yere
Sende benim gibi sevmişsin unutamazsın..

                                                       İbrahim Değerli...(20.09.2011)

İbrahim Değerli
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Sende Bil Gayri.

Artık kal demeye, dilim varmıyor.
Ya bir haber gönder, ya da gel gayri
Senden başkasını gözüm görmüyor
Gel de hayalimi gerçek kıl gayri.

İlkbahar yaz derken, yaz kışa döndü
Dört mevsimde bitti, bak başa döndü
Dünya bile sensiz, hep boşa döndü
Gel de sevdiğimi sende bil gayri.

Ben nasıl güleyim, dert bende iken
Dert ortağım yok ki, derdimi dökem
Senin hasretindir, boynumu büken
Gel de ayrılığa çare bul gayri.

Dünyanın sonunu yok mu sanırsın
Can alan eceli tok mu sanırsın
Kısacık ömrümü çok mu sanırsın
Gel de alacağın canı al gayri.

İbrahim Değerli.28.12.2016

Değerli katkılarından dolayı şair dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Varlığın bahardı yokluğun kışım
İçimde yangın var dökülür dışım
Koyduğun yerde bir dikili taşım
Gel de viraneni son kez gör gayrı.........Bülent BAYSAL

Sevgi yağmurların, bana az olmuş,
Kavrulmuş yüreğim, susuz yaz olmuş.
Gönlüm ellerinde kırık saz olmuş,
Gel de mızrabınla vurup çal gayrı.Ünal Beşkese

AŞKTAN HASTAYA HEKİM NEYLESİN,
SAZIN NAĞMELERİNİ TELLER DİNLESİN,
SEN SENDE DEĞİL BENDEKİ GÖNÜLDESİN,
MECNUNSUZ LEYLA OLDUM, BENİ BÖYLE AN GAYRI...Suna Baş Şimşir

'Sanırsın sadece ben yanarım,
Senden başka ben kime kanarım,
Her nefesim ve sözümde seni anarım,
Bekletme daha fazla gel gayrı..' / Önder Karaçay

Ben neden hep böyle,böyle bahtsızım
Ne baharım kaldı,nede bir yazım
Hasretim kor gibi,dinmiyor sızım
Gel şu ayrlığa,merhem ol gayri.......Mahmut M. Özdemir

Gel de sevdiğini sende bul gayri
Bul ki kışım yaza,bahara dönsün
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Gözyaşı dökecek nemim kalmadı
Vuslatı gönlüne sal da dön gayri'...Yaşar Akbaş

Sözümü dinle de bir kere olsun
İnsaf et garibin çilesi dolsun
Bitmeyen yolculuk artık son bulsun
İstersen inadı bırak kal gayrı.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Gecelerce hayaline daldığım,
Yokluğunda ben yine hardayım,
Çok mu uzaktı benden yandığım,
Yalnızlığımın huzuru ol da gel gayrı... Gül Başpınar

İbrahim Değerli
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Sende Bir Gün Seversen Anlayacaksın....

Anladım ki. gözlerin,  şöhret de ünde
Sende benim gibi, yalnız kalacaksın
On sefer öleceksin, belki  bir günde
Sende bir gün seversen anlayacaksın...

Bülbül fiğan ediyor,  kendi gülünden
Sevenler ne çekerse,  kendi  dilinden
Kemer olup düşerse,  ince belinden
Sende bir gün seversen anlayacaksın...

Tatlı  hayallerinle, çevrilse yanın
Damardan hızlı hızlı,  aksada kanın
Yerlerde sürünürken,   o tatlı canın
Sende bir gün seversen anlayacaksın...

                                                 İbrahim Değerli.30.07.2007..

İbrahim Değerli
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Sende Sensizliği Tattım Bu Gece..

Mehtapsız geceme hüzünler çökmüş
Yaş olup gözlerden attım bu gece
Bendeki resimler boynunu bükmüş
Sende sensizliği tattım bu gece.

Aylar, yıllar geçmiş, bende unuttum
Göz yaşlarımızı, yerde kuruttum
Göz göze gelmişken, bir dilek tuttum
Yıldızlara seni sattım bu gece.

Hala duruyorken dilimde adın
Bir tek sendin benim, damakta tadım
Allah'ın aşkına, sus sen be kadın
Sessizlik içinde yattım bu gece.

Hasretin mührünü, kalbine vurdum
Göğsüne yaslandım, uyudum durdum
Gönülden gönüle, bir hayal kurdum
Yüreğime seni kattım bu gece.

Verilen sözlerin miadı dolmuş
Has bahçemde açan güllerim solmuş
Sanki bütün dertler hep beni bulmuş
Boğazıma kadar battım bu gece...

İbrahim Değerli..(30.10.2011)

   Dost kalemler...

Bugün yarın derken, yıllar dizilmiş,
Canan yürek yanmış, bağır ezilmiş,
Düğlediğm düğüm, umular çözülmüş,
Akşamdan hiçran katım bu geceye...............BİLAL ÖZCAN..

Senle sensizliği andım durmadan
Kalbimi yerlere vurdun sormadan
Öldürdün bendeki seni vurmadan
Seni şu özümden sildim bu gece......... BİRCAN MİSİRLI...

Geçse de üstünden, baharlar kışlar
Aksa da gözümden, o kanlı yaşlar
Unutulmaz ki o, çıralı aşklar
Sarılıp resmine, yattım bu gece...MUSTAFA  BAY....

Feryadımı sana duyuramadım
Çekip içime koklayamadım
Sensiz yaşamayı konduramadım
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Hançerim olsan da geldim bu gece... -Metanet Yazıcı

Yaralı bülbülün feryadı yanık
Nefes tükeniyor, gözler bulanık...
Huzurluyum GÜLÜM yıldızlar tanık
Ölmeden dalına kondum bu gece... - Metanet Yazıcı..

Ufukdaki doğan sensin güneşim
Arasan bulunmaz, sensin bir eşim
Ne yapayım seni, ben çok sevmişim
Vuslatı yanıma aldım bu gece....GÜL TURŞUCU...

Dokunsam ağlayacak iki gözüm
Diller döksem tutulmayacak sözüm
Sana gel demeye, tutmuyor yüzüm
Hasreti yollara saldım bu gece....Behcet ERTÜZÜN...

Yağmur yüklü bulut oldu gözlerim,
Ay gelin oldu sandım bu gece.
Çınlarken kulağıma o sözlerin,
Adını bin kere andım bu gece. Zeki Uysal..

Hayalde bile güzel okşamak seni,
Yıldızları tuttum sandım bu gece.
Uzat bana nerdesin ellerini,
Karanlığı avuçladım bu gece...Zeki Uysal...

Bir sevgiyi cananla birlikte yaşayanlar
Yaslanıp yar göğsünde uyku uyuyanlar
Gerçek sevgiye ulaşıp doyup kananlar
En derin bir sevda olur mutlanır bu gece........ Talat  Temiz..

Gönlüm coşkun akan, su gibi serin
Yüregimde bomboş duruyor yerin
Nasıl anlatsam bu yara çok derin
Dertlerimi sana, yazdım bu gece...Ayla Dinek...

Kalbimdeki koca yangın sönsün diye,
Siyah- beyaz resmini yaktım dün gece.
Deryaları taşıran gözlerimin seli,
Silemedi gönlümdeki sevda izlerini. İbrahim Kavas..

Bir tebessüm idi, bu aşkın ilki
Gönülden gönüle aktı o sevgi
Aşığı, maşuğa bağlıyan bendki
Vüslata erecek aşklar bu gece.......Abdurrahman Yıldız..

Dilim döndü sözlerimi söyledim
Sordum ben kendime nittim neyledim
Sevgiyi gönlüme konuk eyledim
Rüyalara daldım yattım bu gece..Şair yusuf Değirmenci
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Yüreğinden sevgi eksik olmasın
Ona karşı aşkın sel olup aksın
Yar haber göndermiş mumları yaksın
Can canana kavuşacak bu gece................Abdurrahman Yıldız.

Çiçekleri koparıp attım dalından,
Geçmedim senin geçtiğin yolundan,
İlaç da olsa yemeyeceğim balından,
Derdime dermanı çaldım bu gece! ...İlyas Ayyıldız..

Şair arkadaşlarıma, şiir dostlarıma katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum...

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senden Ayrı Kaldım, Seni Özlerim..

Herkes dost göründü, düşmanmış  bana
Rastlamadım inan, hiç dost olana
Baktım ki sensiz geçen yıllarıma
Senden ayrı kaldım, seni özlerim..

Herkes  ona kandı,  bendim kanmayan
Bir tek  bülbül kaldı, güle konmayan
Aşktan  anlamazlar,  onu tatmayan
Senden ayrı kaldım, seni özlerim...

Kimse feryad duymaz, zevke daldılar
Bülbül nere konsun, gülü çaldılar
Kalbimi kestiler, yere attılar
Senden ayrı kaldım, seni özlerim...

      İbrahim Değerli..(.13.09.2006.)

Şair dostlardan..

Ayrılığın çaresi dermanı olmaz
Gönülleri yakarda dumanı olmaz
Aşk şerbetini içen onsuz yaşamaz
Senden ayrı kalmışım, seni özlerim...........Abdurrahman Yıldız..

İbrahim Değerli
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Seni Andım.

Süzülürken yaşlar göz uçlarımdan
Bugün hem ağladım, hem seni andım
Uçup giderken sen avuçlarımdan
İçim alev alev yanıyor sandım.

Hayalde ararken gönül yarımı
Yar sen aldın gittin, bütün varımı
Gözlerin süslerken rüyalarımı
Dünya sensiz boşa dönüyor sandım.

Simsiyah saçlarım kıra dönerken
Sana olan sevgim kora dönerken
Seni görmek bile, zora dönerken
İki gözüm birden kanıyor sandım.

İbrahim Değerli.9.7.2017

Değerli şair dostlarımın katkıları..

Ruhunu sararken gönül bağıma
Kıvılcımlar düşer hasret dağıma
Nazarın değince aşk dergahıma
Geceler gündüze dönecek sandım.......Güner Hacısalihoğlu

İbrahim Değerli
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Seni Anlattım.

Seni anlattıım, dağlara taşlara.
Seni anlattım, ağaçlara kuşlara.
Beni sessizce, dinlediler.
Seni ne kadar çok sevdiğimi
Onlarda hak verdiler..

Sonra el ele tutdular
Kanatlarını birbirine vurdular
Aldılar kalbimdeki sevğiden bir parça
Semaya doğru uçtular.

Anlasınlar herkes,
Sevğinin ne kadar büyük olduğunu,,
Karşılıksız sevğinin,
Gönüllerde nasıl yer bulduğunu....

 İbrahim değerli..07.09.2006

Şiir dostlardan...

Seni anlattım, akan ırmaklara
Seni anlattım, aya ve güneşe
İçimdeki harareti görüp
Suları buharlaştırıp bulutlara vardırdılar
Sonra rahmet olup ölü toprağa yağdılar
Çorak olan gönüller, sevilmesede
Sevmeğe başladılar
Karşılığı olmayan sevgide buluştular……………Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Seni Çok Sevdim Ben, Varmı Ötesi.

Varmıdır dünyada ebedi kalan
Ömrümüz  geçiyor, gerisi yalan
Acı bir tebessüm gözlere dolan
Seni çok sevdim ben, var mı ötesi.

Acı gam kederim, gönlümde yaşar
Gözlerimde yaşlar, yanağa taşar
İsyanım feryadım, dağları aşar
Seni çok sevdim ben,  var mı ötesi.

Çektiğim acılar, gel artık yeter
Gönlümün köşkünde baykuşlar öter
Ayrılık dediğin ölümden beter
Seni çok sevdim ben, var mı ötesi.

 İbrahim Değerli..13.12.2006..

İbrahim Değerli
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Seni Çok Sevdim Farkında mısın...

Sevdan başını aldı yürüdü.
Hep hayalimde,  hep aklımdasın
Gözlerime kan olup bürüdü
Seni çok sevdim farkında mısın.

Yazımı  baharımı güz  ettin.
Aşk ateşinle yaktın köz ettin.
Üstümden  geçtin, bir de düz ettin
Seni çok sevdim farkında mısın...

Gel imar eyle, beni sil baştan
Karşında  eririm, olsam da taştan
Allah aşkına kurtar bu aşktan
Seni çok sevdim farkında mısın...

 İbrahim Değerli...12.01.2007..

Şiir dostlarıma, teşekkürlerimi sunuyorum..

Melül melül sana bakan o gözler
Sevdim diyen baldan tatlı o sözler
Yuva yaptım, gönül kuşunu özler
Seni çok sevdim, farkındamısın.... …Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Seni Düşünmeden Yatamıyorum...

Gel de dindir artık,  yürek acımı
İçimden çıkarıp atamıyorum..
Söyle de bileyim bende suçumu
Seni düşünmeden yatamıyorum..

Bakıp da seyrine doyamadığım
Bir tatlı sözünü duyamadığım
Ey benim öpmeye kıyamadığım
Yüreğime seni katamıyorum..

Yıllar geçip gitti, gelmiyor geri
Mazinin bakacak kalmadı yeri
Sen benden gittiğin, ilk günden beri
Hayalimden seni atamıyorum...

İbrahim Değerli.(.18.01.2007)

İbrahim Değerli
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Seni Düşünüyorum.

Gözümden süzülen her bir anıyla
Bir tek seni, seni düşünüyorum.
Kısacık ömrümün kalan yanıyla
Ben hep seni, seni düşünüyorum.

Maziye bakarken, dönüp de geri
Sende gör sevdanın yaktığı yeri
Seni tanıdığım ilk günden beri
Bir tek seni, seni düşünüyorum.

Hasretinle yanar, gönül otağım
Özleminle kurur, dilim dudağım
Ya benim olursun, ya da toprağın
Ben hep seni, seni düşünüyorum.

Muhtaç ettin beni,sevgiye,aşka
Dilimden düşmüyor eyvahla keşke
Tanrımdan dileğim yok senden başka
Bir tek seni, seni düşünüyorum.

Artık Sözüm Geçmez, bu göz yaşıma
Hangi gün yaz oldun, gönül kışıma
Şu koca dünyada, yalnız başıma
Ben hep seni, seni düşünüyorum.

Hayalimde kaldı, bir tek gülüşün
Çaresiz, ümitsiz, halimi düşün
Beni öldürmekse senin son işin
Bir tek seni, seni düşünüyorum.

İbrahim Değerli.12.07.2014

Şiir dostlarima katkılarindan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Ne günüm bellidir, ne gecem belli
Mevsimler fırtına, yağmurlar selli
Aşkının peşinde, yaş olmuş elli
Hala seni, seni düşünüyorum...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Ey aşk varılır mı yar sız zirvene
Harında da yanmış gönül pervane
Sensiz bil ki bu can deli divane
Bir tek seni, seni düşünüyorum.............Bülent Baysal

Gönlümün sızısı inmiş derine
Acımı anlatmaz hiç bir kelime
Koyamam kimseyi senin yerine
Ben hep seni seni düşünüyorum.....nergizçiğdem

Hayalimde incecik narin görüntün
Burnumda doyulmayan güzel kokun
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Deli divaneyim başımda sarhoşluğun
Seni düşünüyorum, seni düşünüyorum.Talat Semiz

Hayalimde ki güzel yüzün aklıma vuran gülüşün
Çaresiz bırakma beni sensin benimde tek düşüm
Acılar verme kalbime bu mu senin bir tek işin
Bir tek seni sevdim seni de daima düşünüyorum.........Reyhan Altaş

Her gün hayalini seyran ederek.
Yoluna servü can kurban ederek.
Gülşeni hüsnünde figan ederek.
Ben hep seni seni düşünüyorum...Mahmut Ünsal.

İbrahim Değerli
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Seni Unutalı.

Uzaktan bakarken hüsn-i cemale
Gönül kadehime gam keder doldu
Sanma ki arzumdu düşmen bu hale
Seni unutalı bir asır oldu.

Bu hasretin artık, harmanı olmaz
Ayrılıktan öte, fermanı olmaz
Yürek yarasına dermanı olmaz
Seni unutalı bir asır oldu.

Bu nasıl sevda ki, düşman başına
Tükettin ömrümü boşu boşuna
Gelmem hayaline, girmem düşüne
Seni unutalı bir asır oldu.

Bir elimde torun, bir elde asa
Bir yanda kanun var, bir yanda yasa
Sen diye bağrıma, taş basa basa
Seni unutalı bir asır oldu.

Günlerim geciyor, can vere vere
Hesabımız kalsın artık mahşere
Duvarda asılı takvime göre
Seni unutalı bir asır oldu.

İbrahim Değerli.14.6.2017

Şiir dostlarımın katkıları..

Ömrüm ızdırapla dolu geçse de
Hayalin gözümden hiç gitmese de
İstemem bir daha çıkıp gelsen de
Seni unutalı bir asır oldu.........Güner Hacısalihoğlu

Ah nasıl sevmiştim,bilmemki seni
Sildim ben gönlümden, senli izleri
Zamanmış meğerse,derdim çaresi
Seni unutalı bak yıllar oldu..................Mahmut M. Özdemir

Ne hayalimdesin ne düşümde
Sen yoksun baharımda kışımda
Saçlarım ağardı garip başımda
Seni unutalı yıllar oldu..Talat Semiz

Gözüm görmedi, kulağım duymaz
Geçti ömrümden,ağıtla dolu saz
Bilemedim baharı, bitti son yaz
Seni unutalı bir asır oldu..Serpil Tahtalı
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Seni Unutmaya, Gücüm Yetmiyor...

Gel etme, eyleme, canımın içi
Bu aşkı satmaya gücüm yetmiyor.
Başıma sen sardın, bu tatlı işi
Çıkarıp atmaya gücüm yetmiyor.

Hasreti gönlüme saldın salalı
Bir tebessümünle  gönlüm alalı
Bu sevda başıma  kaldı kalalı
Feleğe çatmaya gücüm yetmiyor.

Kesildi takatım, tutmaz bellerim
kavrulur yar diye diye dillerim
Mecnunu aratmaz oldu hallerim
Uzanıp yatmaya gücüm yetmiyor.

Artık hiçbir şeye, ermiyor aklım
Vallahi içimde yoktur hiç saklım
Ey benim sevdiğim, gönül nikahlım
Seni unutmaya gücüm yetmiyor.

İbrahim Değerli(.01.08.2013.)

Şii dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. katkılarından dolayı.

Ey sevgili nedir bana ettiğin
Aşk cenderesine atıp sıktığın
Yetmedi mi bunca zulüm çektiğim
Seni unutmaya gücüm yetmiyor.... Bülent Baysal

Of sensiz ruhumu sıkar buralar
Özlemin gönlüme derdi sıralar
Kanar içim göz göz oldu yaralar
Emleyip sarmaya gücüm yatmiyor......Ali Şahin (Elbistanlı)

Sabah dediğimi, akşama yuttum
Yarın çek git diye, gamı uyuttum
Kaç kez yemin ettim, ben de unuttum
Sözümü tutmaya, gücüm yetmiyor...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

siman gözlerime ilk düştüğü an
damarlarımdaki durdu akan kan
secde etti sana bu bendeki can
silipde geçmeye gücüm yetmiyor.Gökhan Ateş...

Kalbimin en derin, köşesindesin,
Gönlümün tahtında, başköşedesin,
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Aldığım nefesin, tek sahibisin,
Seni unutmaya, gücüm yetmiyor.Canan Ereren

Yürekten seveni sevmek vefadır
Sevginle yaşamak bana sefadır
Senden ayrı kalmak cana cefadır
Hasreti tatmaya gücüm yetmiyor…Ozan CEYHAN

Sen nefes aldığım en güzel gündün
Yıllar geçse de sensiz sanki dündün
Ömrümde yer eden en güzel gündün
Yeter artık demeye gücüm yetmiyor...Adnan Çatalbaş

Şu garip gönlüme saldın bir ateş
Geceme ay olsan ruhuma güneş
Yalnız yüreğime olurmusun eş
Desem mi diyorum gücüm yetmiyor..............Nehir..

İbrahim Değerli
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Seni Unutmayı Bekleme Benden

Yardan Öte gönül dinlemez ferman
Seni unutmayı isteme benden.
Gönlüme ararken acilen derman
Seni unutmayı bekleme benden.

Bir aşk var başımda dolanır gitmez
Ölsem de kalsam da artık fark etmez
Dünyayı verseler bir tek sen etmez
Seni unutmayı isteme benden.

Hasretin kamp kurdu gönül dağımda
Dertli bülbül oldum elin bağında
Şu güzel ömrümün gençlik çağında
Seni unutmayı bekleme benden.

Çoğu gitti kaldı, ömrümün azı
Senelerdir yalnız geçirdim yazı
Yılda bir görmeye razıyım razı
Seni unutmayı isteme benden.

26.3.2017

Değerli şair dostlarımın katkıları

Ah benim maralım ah çifte benlim
Adıyla müsemma şöhretlim, ünlüm
Emrine amade olsa da gönlüm
Seni unutmayı isteme benden.. Mustafa Bay, "ZEYBEK HOCA"

Gönül hasretinle yanar dururken,
Yaş gözlerimden akar dururken,
Gelirsin diye bekler dururken,
Seni unutmayı isteme benden...Güner Hacısalih oğlu

Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur
Sensiz yorulan şu kalbim durmadan gel ne olur
Yaşamak ezgisini sevdâmızla söyleyelim
Hâlâ seviyor mu diye sormadan gel ne olur " ...Lâl Vâveyla

Düşsem el ayaktan,olsam da küküm,
Umutsuz bir sevda,bilki bu yüküm.
Yüreğim çarptıkca,sürecek hüküm.
Seni unutmayı,bekleme benden...........Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Senin Olsun..

Dayanamam artık, dargın gitmene
Bu hasret bu özlem, artık son bulsun
Yüreğimden başka bir şey isteme
Al götür yüreğim, yar senin olsun

Sevemem deseydin, daha ilk başta
Kaybeden olmazdım, ben bu savaşta
Helal olsun sana döktüğüm yaşta
Al götür yüreğim, yar senin olsun...

Bu aşkı, sevdayı, ben sende tattım
Ben seni sevmedim, ben sana taptım
Günahım, suçum ne, sana ne yaptım
Al götür yüreğim, yar senin olsun..

Ayrılıktan başka yok mu çözümü
Arkandan baktırma yaşlı gözümü
Gözlerinle seyrederken yüzümü
Al götür yüreğim, yar senin olsun..

İbrahim Değerli.03.11.2015

Şiir dostlarımın katkıları; teşekkürlerimi sunuyorum..

Ayrılık kaderse,suçum ne bilsem
Sevdanın yolunda tükensem, ölsem
Gel desen bir kere, salımla gelsem
Al götür yüreğim, yar senin olsun... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Araya duvarlar örme ne olursun
Kapama kapını koy açık dursun
Alevdir yalnızlık bunu çekemem
Al götür yüreğim, yar senin olsun.......Bülent BAYSAL

Dağ başı dumanlı kaybettim yolum
Senden ayrı kalmak inan ki zulüm
Sevgimi söylerken kurudu dilim
Al götür yüreğim yar senin olsun......Naime ÖZEREN

sevmeyi bilenler erde mi bilir
onuru şerefi saygıyı bilir
hasreti özlemi yürek yarası
sevdanın yolun da yorlmaz aşık...Dost Şeref

Beni de al götür, senin olsun ruhum bedenim
Senin aşkın için, gönüllü cehenneme gidenim
Yansın kupkuru kurusun etim kanım canım tenim
Al götür yüreğimi, varlığımın tümü senin olsun..Talat Semiz

Gitmesen gül gibi olurum handan.
Şimdi bülbül gibi kalmışım giryan.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben nice ağlayıp etmeyim efkan.
Al götür yüreğim yar senin olsun....Mahmut Ünsal

Yokluğun inan ki gönlümde yara
Yüreğim yanıyor bu ayrılığa
Günleri ayları serdim yoluna
Al götür yüreğim,yar senin olsun....nergizçiğdem

Ben söylerim her dem, türkülerimi,
Salarım rüzgara kaküllerimi,
Okurum kuşlara şiirlerimi.
Çaldığın alkışlar al senin olsun.

Bir can borcumuz var, Yüce Mevla’ya,
Verdiği nimete bin kez eyvalla.
İnsanın makamı alamı ala
Narına razıysan, can senin olsun

Beni şair etti bu bozuk ahval
Türlü türlü insan farklı farklı hal.
Herkese doğuyor güneşle hilal.
Yüreğin yetiyorsa al senin olsun...Atila Yalçınkaya

** ÇoKMu ZORDU**

Ne olurdu birazcık,sevseydin beni.
Çokmu zordu bilmek,kadir kıymeti.
Herşey için çok geç,geç oldu gayri.
Al götür yüreğim,yar senin olsun.

Mevsimsiz sarardı bütün ağaçlar.
Matemin renginde,düşen yapraklar.
Bir başka hüzünlü,uçuşan kuşlar.
Al götür yüreğim,yar senin olsun.

Neden herkes seni,bana soruyor.
Bana bakan gözler,sanki acıyor.
Dayanmak inan zor,içim yanıyor.
Al götür yüreğim,yar senin olsun.....Mahmut Özdemir

Sen yoksan günler bana her daim gece
Adını sayıklarım dilimde hece
Benim için olmuştur hayat bilmece
Al götür benliğimi,yar senin olsun...Bülent Arkan

sen idin yar sen sevdamın direği
kaçıp gitmekmiydi bunu gereği
sen yoksan neyleyim ben boş yüreği
al götür yüreğim al senin olsun.....şair Yusuf Değirmenci

Ayrılık rüzgarı,tuttu savurdu
dinmedi gözyaşım,sensizlik vurdu
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Aşk ateşi beni yaktı kavurdu
Al götür yüreğim,yar senin olsun...// Canan EREN

Sen olmayınca hayat zordur bana
Nereye gitsem meydan dardır bana
İçimdeki sevgi adeta kordur bana
Alda götür yüreğim senin olsun.....Hikmet Atiş

Sevgiyi taç yapıp başına taktım
Gönlümden gönlüne sel olup aktım
Giderken arkandan ah çekip baktım
Sar götür yüreğim, yar senin olsun____Nehir

Ayrılık değildir bu aşkımızın çözümü
Yüreğimle senin aşkına sürdüm yüzümü
Arkadan bakamam ağlatma benim gözümü
Yüreğimle sardım seni tuttum sözümü
Sende sar yüreğinle can senin olsun...........Reyhan Altaş

İbrahim Değerli
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Seninle Ağlayıp, Gülmek istedim.

Seninle Ağlayıp, Gülmek istedim.

En sonunda artık, bozdum yemini
Senin kollarında ölmek istedim..
Bırak gözlerimin silme nemini
Seninle Ağlayıp, gülmek istedim.

Terk edip giderken, gönül yurdundan
Ne hallere düştüm, bilsen derdinden
Hasretinle geçen ömrün ardından
Seninle Ağlayıp, gülmek istedim..

Ne diş ağrısı bu, ne dil yarası
Bedenim ölmekle, kalmak arası
Ne ömrüm kaldı ki. şunun şurası
Seninle Ağlayıp, gülmek istedim..

İbrahim Değerli.02.12.2015

Şiir Dostlarımın katkıları..Teşekkürlerimi sunuyorum..

Hayatın tadı da, tuzu da kaçtı
Bir sevda başıma, ne işler açtı
Niyetim vuslattı, kuş olup uçtu
Seninle Ağlayıp, gülmek istedim... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sevginin ifratı aşkmış dediler
Bu aşktan uzaktır kırklar yediler
Sevmeyen yüreği yesin kadiler
Gene de yanına gelmek istedim

***************************Bedri Tahir Adaklı

Ömrüme gönlüme gül gibi açtın
Sultanım sensin, başıma taçsın
Yüreğimi yakıp ta ellere kandın
Seninle ağlayıp gülmek istedim.....Gönül BAĞ

Tut elimden geçsin gönül yarası
Sensizlik acıtır ömür karası
İyileşir yaram gelip sarası
Seninle ağlayıp, gülmek istedim....Bülent Baysal

Kahreder sevdanın ateşi harı
Koynunda bulduğum sevgi baharı
Neden küsmüş bana gönlümün yari
Senin kollarında ölmek isterim...Talat Semiz 2

Nereden kapıldım,ben bu duyguya
Oysa tövbeliydim,aşka sevdaya
Herşey sanki yalan.sanki bir rüya.
Seninle ağlayıp,gülmek isterim....Mahmut M. Özdemir
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Yıllar geçti vazgeçmedim aşkımdan
Senle geçen günler gitmez aklımdan
Ben hiç indirmedim seni tahtımdan
Seninle sefamı sürmek istedim......Bülent ARKAN

Elinde kınası yüreğimde yarası
Sevenin yüreğinde olmaz cefası
Kanayan yüreğimin olmaz sefası
Seninle Ağlayıp gülmek istedim...........Reyhan Altaş

Bu aşk bir yalan,yalanmış meğer
sevseydi bu canı,sevseydi eğer
şimdi yüreğimde,inler nameler
Seninle Ağlayıp, gülmek istedim.. // Canan EREN

 Ettiğini tek tek saydım gönlüme
Bıktım diye posta koydum gönlüme
Hasretinle nikah kıydım gönlüme
Bu Son halimle avunmak isterim...Ömer Gündoğan 4

Yağmazdı yağmurlar_güneş solmazsa
Yürek desen zemheri _koru bulmazsa
Aşık çalmaz telleri yâri_olmazsa
Seninle ağlayıp...Gülmek istedim_____Nehir

bir haber göndersen çağırsan beni
dağları aşarak gelmek isterdim
dağlar yol vermese salmasa beni
buldozer olurdum delmek isterdim..şair yusuf değirmenci

İbrahim Değerli
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Seninle Nefes Kadar,  Yakınız Yakın..

Dilimde söylenirken, ayrılık şarkın
Yıkılmadı  yürek de, duruyor tahtın
İçimde duranla, yoktur hiç farkın
Seninle  nefes kadar, yakınız yakın….

Uzatsam ellerimi, dokunsam sana
Her  bir mırıldanışın,  ninnidir bana
Gözlerinle uzakta, beni arama
Seninle nefes kadar, yakınız yakın..

Yokluğun düştü gitti, gönül bağıma
Yine karlar yağdırdın gönül dağıma
Göz yaşlarım damlıyor, göz kapağıma
Seninle nefes kadar, yakınız yakın…….

İsmini zikrederken, bülbülü şeyda
Gönül kışlara döndü, güle ne fayda
Geçmişi şu alemde,  yalan  dünyada
Seninle nefes kadar, yakınız yakın…

 İbrahim Değerli…17.05.2011..

şiir Dostların katkıları: teşekkürlerimi sunuyorum..

yollar uzak olsada,vatanımız bir
erkek-kadın olsakta,Allahımız bir
yalan dünya kimseye baki değildir,
Seninle ekran kadar,yakınız yakın..Muharrem Avkın 3

İbrahim Değerli
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Sensizliğe Alışıyorum..

Gökdeki, ay ve yıldızlar,
Şahit oldu, yanlızlığıma
Karanlıklar,
İsyan etti sensizliğime.

Dört duvar arasında,
Mahkum olmuş yalnızlığımı.
Pençereden gelen,
Ayak sesleriyle,
Unutmaya çalışıyorum.

Ben kendimde değilim artık.
Yanlızlığa, sensizliğe  alışıyorum......

                      İbrahim Değerli.(.10.11.2006.)

İbrahim Değerli
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Sevda Dediğin Şey,  Bu Olsa Gerek.

Nerdesin  vefasız, gelmedin hala,
Hasrete dayanmaz oldu bu yürek
Yüreğimi böldüm, aylara  yıla
Hasret dediğin şey, bu olsa gerek

Geçmiyor gönlümde, çaresiz ağrım
Sana değil benim,  kendime kahrım
Gönlümün kahrıyla, kavruldu bağrım
Sevda dediğin şey, bu olsa gerek..

Gündüzler çaresiz, geceler sessiz
Her gün ben sendeyim, yaşanmaz sensiz
Aklım fikrim sende, gönlüm çaresiz
Sevmek dediğin şey, bu olsa gerek..

yüreğim yanıyor, işte şurası
Ne olacak bilmem, senden sonrası
Eğer bende ise, yanma sırası
Ayrılık dediğin, bu olsa gerek..

  ibrahim Değerli.22,03.2012..

Şair dostlarımın katkıları teşekkürlerimi sunuyorum..

Kader mi çıkardı, seni yoluma
Bakmadım sağıma, nede soluma
Vuslata ermezsem, girme salıma
Sevda dediğin şey, bu olsa gerek... Mustafa Bay..Zeybek hoca..

Acı sözler hançer oldu canıma
Bin türlü dert sıralandı önüme
Gelenim yok gidenim yok yanıma
Yalnızlık dediğin bu olsa gerek..Ayla DİNEK....

Herkesi bir bana yüz göz ettin
Yaktın bağrımı ateşte köz ettin
Gönlümden geçerken beni düz ettin
Sevgi dedikleri şey bu olsa gerek..Tanju Aksüt...

Sesin huzurumdur gülüşün canım
Yokluğun özlemdir varlığın kanım
Kalbimde özelim en güzel yanım
Sevda dedikleri bu olsa gerek... Bircan Misirli...

Gözüm yaşlı hazin hazin ağlarım
Hasretiyle yüregimi dağlarım
Size bir şey diyeyimmi dostlarım
Sevmek dediğin şey, bu olsa gerek..Suat Toprak..

Bu gönül seni netsin neylesin
Çaresi varsa birisi söylesin
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Vefasız gelip derdimi dinlesin
Çekmek dediği şey, bu olsa gerek...SEZEN TURAN...

Yarim feleğiyle bulmuş arayı
Yüreğine koymuş tahtı sarayı
Ben tek ondan aldım, derin yarayı
Sevda dediğin şey, bu olsa gerek..Amozanlar....

Çektiğim dertlerim boyunu aştı
Feleğin isyanı bedenime bulaştı
Kara haberin gelip bana ulaştı
Kader dediğin şey bu olsa gerek..Tefik Aslan..

Karşında duruyor başın belası
Ancak onu görür gönül aynası
Elini çabuk tut giyin libası
Çarpılıp yok olmak bu olsa gerek.......Abdurrahman Yıldız..

Gün seninle başlar sende biterdi
Ay seninle doğar gece gülerdi
Bu yürek seninle cenneti gördü
Sevmek dedikleri bu olsa gerek..Nazan Yinanç...

Ğözlerde göz yaşı elem ve keder
Uykusuz geceler, hayaller düşler
Gönülde  bitmeyen sevgi ümitler
Sevda dediğin şey, bu olsa gerek..Gülşen Güngördü Subaşı...

Gittin de dönmedin,nerdesin bilmem,
Yüreğim kan ağlar, gülerken gülmem,
Aksa da gözyaşım, ah1 edip silmem,
Sevda dediğin şey, bu olsa gerek.......Nafi ÇELİK....

Aldığım her nefes ayrı bir çile
Sensizlik dünyamı döndürdü çöle
Ölür dirilirim her gün çok kere
Ölümden zor olan bu olsa gerek... Efkan Yazıcıoglu..

Mecnun oldum çöller aştım,
Ferhat gibi dağlar deldim,
Son nefeste seni andım,
Sevda dediğin bu olsa gerek. Muharrem Avkın 3

İbrahim Değerli
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Sevdiğim Mi Var.

Kaç yıldır kalbimde sevdanın oku
İçimden sökmeye dermanım mı var.
Bu son mektubumu, bir daha oku
Senden başkasını sevdiğim mi var.

Resminle baş başa, kalırken demin
Adım gibi inan, eminim emin
İnanmazsan bana,  al sana yemin
Senden gayrısını sevdiğim mi var.

Bir tek sana açtım, tahtı sarayı
Uzatma yakın tut yolu arayı
Saracaksan sen sar, gel de yarayı
Senden başkasını sevdiğim mi var.

Hasretinden artık, döndüm şaşkına
Sen de bir şey söyle, Allah aşkına
Baykuşlar tünedi gönül köşküme
Senden gayrısını sevdiğim mi var.

İbrahim Değerli.19.6.2016

Şiir dostlarımın katkıları.Teşekkürlerimi gönderiyorum..

Kapadım gönlümü sevdadan yana
Sayende dönmüştü perili hana
Yakardık istesen duayla kına
Senden başkasını sevdiğim mi var? Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Bu sevda sinemi delip geçmeden
Adın ile çarpan yürek sönmeden
Bir olsun iki yürek gel iki beden
Senden başkasını sevdiğim mi var.....Adnan Çatalbaş

Sanma ki bu sevda bende sıradan
Kem gözle bakanlar çıksın aradan
El açtım vuslatı versin yaradan
Senden başkasını sevdiğim mi var....Kemal Bölükbaşı

Gönlünü bir türlü hoş edemedim
Gönlünü gönlüme eş edemedim
Nazınla, sözünle baş edemedim
Senden başkasını sevdiğim mi var? ......Naime ÖZEREN

Kahrolur gönül, edasına nazına
Çalar söylerim bu dertli sazıma
Senden başka kim yazılmış yazıma
Senden başkasını sevdiğim mi var..... Talat Semiz 2

Alaz kokusu sinemde, hep seni okur
Sensizlik alevi duraksız kavurur
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Fısıltı sendromu bitimsiz, gel tekrar oku
Senden başkasını sevdiğim mi var ........Nilüfer Kozoğlu

İbrahim Değerli
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Sevdiğim...

Baharda gerdana goncalar dizen
Suda dalga olup, gönlümde yüzen
Gökteki semaya tek tek dizilen
Güneş'misin, yıldız'mısın sevdiğim..

Gözlerime bir bak, dönüp de geri
Sen  gör acıların düştüğü yeri
Seni tanıdığım ilk günden beri
Doktor'musun, tabip'misin sevdiğim...

Yüreğinde olmak cennet'tir bana
Sevgin hayat verir, kalp'deki cana
Resimleri koysam tek tek yan yana
Huri'misin, melek'misin sevdiğim...

  İbrahim Değerli.07.09.2007.

İbrahim Değerli
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Sevdikten Sonra..

Vız gelir acılar, kederler gamlar
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Kalbimin içine mutluluk damlar
Sen beni, ben seni sevdikten sonra.

Tarifi mümkünsüz sevenin aşkı
Yıllar geçip gitse, olmaz ki farkı
Mutlulukla döner feleğin çarkı
Sen beni, ben seni sevdikten sonra.

İbrahim Değerli(.25.11.2006.)

İbrahim Değerli
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Sevgi Neydi.?

Aşk mıydı, sevda mıydı, gönülleri doyuran
Midemin ortasında kas katı duran.
Acaba, bu sevgi miydi
Sevgi neydi?
Su mu,  yoksa ekmek miydi
Alın teriyle kazanılan emek miydi
Yoksa ömür boyu cefa çekmek miydi
Sevgi neydi? ....

Bir acı hissederken  yüreğimin orta yerinde
Çıkarmak istesem de çok derinde
Acaba, bu sevgi miydi? .
Sevgi neydi? ,
Arkadaşlık mı, dostluk muydu
Etrafımıza saçılan mutluluk muydu,
Bolluk muydu, yoksulluk muydu,
Sevgi neydi? ....

Bir sevinç vardı, gönlümün içinden boşalan.
Gözlerimin içinde, parıl parıl parlayan
Acaba;  bu sevgi miydi? .
Sevgi neydi?
Ağlamak mıydı, haykırmak mıydı,
Yalan sözlerle kandırmak mıydı,
sevgi neydi....

Gözlerimin önünde her gün dolaşan,
Bazen gülüp, bazen de ağlaşan
Acaba, bu sevgi miydi? ,
Sevgi neydi? ,
Şöhret miydi, şan mıydı.
Damarlarımda dolaşan kan mıydı.
Bana mutluluk veren can mıydı,
Sevgi neydi? ....

Bedenimde iki yürek  vardı.
Biri Azrail, biri yardı
Acaba, bu sevgi miydi?
Sevgi neydi? ..
Ölümüne sevmek miydi
Gel deyince gelmek, git deyince gitmek miydi
Yolunda can verip ölmek miydi
sevgi neydi?
sevgi neydi acaba? .........

 İbrahim Değerli.. (03.11.2006)

Şiir Dostlarımın katkıları..teşekkür ediyorum..

Bir bağ vardı içimde
Mutluluğunu paylaşan
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Sevinciyle oynaşan
Dertlerine ortak olan
Kederlerde ağlaşan
Acaba! Bu sevgi miydi?
Sevgi neydi?
Onun etrafında dolaşan
Bir pervane miydi
Yoksa manyetik alanda
Çekim gücü olan mıknatıs mıydı
Veyahut gönülden akan muhabbet
Sellerinin mecrası mıydı
sevği neydi? ,
sevği neydi acaba? …………Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Seviyorum  işte Öylesine..

Dün gece bir elimde siğaram
İçiyorum işte öylesine
Gözümdeki  mutluluk manzaram
Gülüyorum işte öylesine..

Boşa çıkmış bütün hayallerim
Tutmuyor artık, seni ellerim
Sensiz geçip gidiyor günlerim
Yaşıyorum  işte öylesine..

Seni canından  bile çok seven
Ömrünü yolunda feda eden
Ferhat değil mi, dağları delen
Seviyorum işte öylesine..

İbrahim Değerli.09.04.2009

İbrahim Değerli
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Seviyorum Haşa Taparcasına..

Belki  üzülürsün, sakın sen duyma
İçime aşk düştü yakarcasına
Halime bakıp da şeytana uyma
Zalimlere nispet yaparcasına.

Kalbimde kelepçe, gönlümde kement
İstersen sevgimi, al sen mamur et
Ya beni candan sev, ya beni terket
Yüreğinden bir can koparcasına.

Sevdan tutku oldu, seven  gönüle
Güller hasret kaldı, şeyda bülbüle
Kavuşmak ahrete kalsa da bile
Seviyorum haşa taparcasına...

İbrahim Değerli..(.02.02.2007)

İbrahim Değerli
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Sevmedin Diyorsan Hatırım Kalır…

Çekerken bu aşkın ben zahmetini
Sevmedin diyorsan hatırım Kalır
Bir gün olsun kadrimi kıymetimi
Bilmedin diyorsan hatırım kalır…

Gözlerime bir bak, dönüp de geri
Sen de gör hasretin düştüğü yeri
Seni tanıdığın ilk günden beri
Gülmedim diyorsan hatırım kalır…

Hazan oldu bağım, soldu güllerim
Çaresiz koynumda bağlı ellerim
El âlem içinde garip hallerim
Kalmadın diyorsan hatırım kalır…

Cemalin farksızmış gökteki aydan
Ne zaman oldu ki,  bana bir faydan
Kalbime  ok sapla, zülfün de yaydan
Ölmedin diyorsan hatırım kalır…

İbrahim Değerli.   (.07.08.2012)

Şiir Dostlarımın katkıları..teşekkürlerimi sunuyorum..

Giderken nasıl da, ardına baktın
Söküldü ciğerim, içimi yaktın
Ellerim saçımda, naçar bıraktın
Yolmadın diyorsan, hatırım kalır...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Yalan mı söyledi bana gözlerin
Sahtemi söylenen sevgi sözlerin
Ateşe atmadan yakan közlerin
Yanmadın diyorsan, hatırım kalır.......Emine Şafak

Tadı damağımda kaldı bilesin
Mahşer de sevdama cevap veresin
Sende benim gibi yalnız kalasın
Kalmadın diyorsan hatırım kalır...Zikrettin karaca

Tarumar'mı oldu bahçemdeki güllerim
Hatırladığımda senin güzel sözlerin
Yaşlarla dolarsada bir gün gözlerin
Ağlamam ben diyorsan,hatırım kalır......Reyhan Altaş

Nekadar dizçöküp yalvarsam boşa,
Sevdamı çalsanda taşlardan taşa,
Sıratı geçsemde ta baştan başa,
Korkmadın diyorsan hatırım kalır...İsmail Gürsel.

hor görme derviş fakiri
arınsın yürekten kiri
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yaparsan kırılan kalbi
yapmassan hatırım kalır.....Şerafettin Muşlu...Dost Şeref

Gün olur ay olur seneler geçer
Yokluğun gönlüme silahı çeker
Bu ayrılık bize acılar biçer
Gelmedim diyorsan hatırım kalır..Gülten Taş..

Ellerim koynumda, bahtı feleğim
Gözlerim yol alır, sonsuza değin
Bağrımdan kopardı, soldu çiçeğim
Bitmedin diyorsan, hatırım kalır.......... Abdurrahman Yıldız

Hiç mi hiç unutmadım ki seni
Rüzgarın tatlı meltemi gibi
Huzurum o bembeyaz ellerindi
Bilmedin diyorsan hatırım kalır...Abdüsselam Bügür.

Fanidir bu dünya kimseye kalmaz,
Yaptığın yanına bilesin kalmaz
Allah rızası için bir rekat namaz
Kılmadım diyorsan hatırım kalır...Muharrem Avkın3

Sevda Cennetinden, aşkımı sürüp,
Yazılmış ne varsa, defteri dürüp,
Uğrunda kazılan, mezarı görüp,
Yatmadın diyorsan, hatırın kalır... Nafi ÇELİK

Ustatlar coşmuş san ki bir deniz
Hep var olsun yürekte ilhamınız
Ne güzel eser dokumuş kalemiz
Okumadın diyorsan, hatırım kalır...Ali.Şahin.(Elbistanlı) ..

İbrahim Değerli
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Sevmeyi Unuttum, Senin Sayende.

Artık git demeye,  dilim varmıyor
Gelmeyi unuttum,  senin sayende
Ne söylersen söyle,  aklım ermiyor
Bilmeyi unuttum, senin sayende…

Sitemkâr sözünden,  bir şüphe düşer
Gündüz gece olur  hasretin çöker
Bilsen ki yalnızlık ölümden beter
Bulmayı unuttum,  senin sayende…

Adını dilimde  her gün anarken
Vuslata ermeye,  hep gün sayarken
Hasretin içimde  büyür yanarken
Gelmeyi unuttum,  senin sayende…

Sen yoksan neyleyim,  şöhret parayı
Gönlüm ne taht ister,  ne de sarayı
Deşme bari artık,  eski yarayı
Gülmeyi unuttum,  senin sayende…

Sevdamın ırmağı,  gün güne kurur
Gönül acılarım,  kalbime vurur
Mezarım kenarda,  kazılı durur
Ölmeyi unuttum, senin sayende...

   İbrahim Değerli (03.09.2012)

Şiir dostlarıma katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

Düşmüşüm derdine, bulamam çare
Gezerim başıboş, berduş avare
Cenazem ortada, imam biçare
Kılmayı unuttum, senin sayende..' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Yıldızlar gök yüzünde tane tane
Sen olmadan gönlüm olmuş virane
Gelemem desende bunlar bahane
Saynayı unuttum senin sayende. Hikmet Atiş

Kurudu pınarım, akmıyor şimdi
Hasretim bülbüle, ötmüyor şimdi
Kırgınlık gelmişte, gitmiyor şimdi
Gülmeyi unuttum, senin sayende...Bülent Baysal

Akşamlar olunca karanlık çöker
Vefasız gitme der,göz yaşı döker
Yapma etme derim,boynunu büker
Derdimi unuttum senin sayende...Sevgi Can Akay

İstersen eceli, ol bu kalbimin
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Ayrılık denen şu, sinsi zalimin
Kucağına bırak, beni ölümün
Azraili unuttum senin sayende...Sezen Turan..

Vefasız açılan sahte kollardan
Gülleri kurutan ince dallardan
Gitmekle bitmeyen uzun yollardan
Gelmeyi unuttum, senin sayende........Emine Şafak

Bir gönül ki yandı kavruldu,
Bir rüyaymış uyandığında savruldu,
Şekilden şekile girdi sonunda yoruldu,
Aşkını anlattı anlayan yoktu,
Gülmeyi unuttu senin sayende....Canan Ereren

Dermansız derdimde,olmuşum şaşkın
Hasretin kavurdu,gözlerim taşkın
Yüreğim taramar,söküldü aşkın
Viraneye döndü,senin sayende.........Abdurrahman Yıldız

Hani bir bedende tekti canımız,
Hani dillere destan idi aşkımız,
Nerde kaldı verdiğin büyük ahtımız,
Sevmeyi unuttumsa,senin sayende... Muharrem Avkın3.

Yanlış anlama, karamsar değilim
Şaşmaz sevgim var, sanadır eğilim
Adını anadıkça kurudu ağzım dilim
Alev alev, yanıyorum senin sayende..Talat semiz.

Sen de yan demeye dilim varmıyor
Küle döndüm artık senin sayende
Ne sen gel yanıma ne sor ne söyle
Gülmeyi unuttum senin sayende...Nazan yinanç

Seni çok seviyorum derdin
Hep üzüntüleri bana verdin
Hiç bilmedim nasıl sevdin
Rüyalarım oldu hep karabasan
Senin sayende….................................Nehir ÖZEN

Derdimin dermanı, ilacı sendin
Yutmayı unuttum, senin sayende
Ümidim esenim, güneşim sendin
Yolumu kaybettim, senin sayende'.Şükrü Enhoş

Bir ateştin aşk içime almıştım
Bin hasret ile sensiz kalmıştım
Sarılayım diye sana gelmiştim
Söndü yüreğim senin sayende...Abdüsselam Bügür

sevgin bu mudur bilmem,
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seven böylemi olur neden
ben acılarla ağlarken
sen gülüyordun zaten...
sevmeyi unuttum sayende ben. Levent Karakaş

İbrahim Değerli
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Sığmadın  Yar Gönlüme

Gördüğüm düşlerin, her biri kabus
Hayale sığmadın düşe sığmadın
Söyletme derdimi, ne olursun sus
Bedene sığmadın, başa sığmadın…

Yanarken yüreğim, orta yerinden
Geçmiyor acısı sızlar derinden
Ağlıyor gözlerim, bak kederinden
Kirpiğe sığmadın, kaşa sığmadın…

Esmiyor başımda sevdamın yeli
Olsa da konuşsa, gönlümün dili
Sözüm kar etmedi sana sevgili
Doluya sığmadın, boşa sığmadın…

Hep aynı duruyor, feleğin huyu
Gündüzüm gecemden, daha da koyu
Unutmak istedim, bir mevsim boyu
Bahara sığmadın, kışa sığmadın…

İbrahim Değerli 06.12.2014

ŞİİR DOSTLARİMA KATKILARİNDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM..

'Geçiyor günlerim beyhude yere
Dünüm nerde kaldı, bugünüm nere
Çek git dedi gönül, inan kaç kere
Doluya sığmadın, boşa sığmadın...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sanma ki gündüzüm farklı geceden
Şiirler yazdırdın tekmil heceden
Volkandın yüreğe aktın niceden
Yağmura sığmadın yaşa sığmadın.....Bülent BAYSAL

Yürüdüm yolunda bıkıp durmadım
Sevdan süründürdü hep adım adım
Neydi anlamadım senin maksadın
Düşündüm de durdum anlayamadım..Tahsin Emek

Aşk ateşi sardı perr,ü halime.
Bak gözümden akan aşk,ı alime.
Rahm edip sevdiğim fakr,ı halime.
Hayale sığmadın düşe sığmadın........ Mahmut Ünsal

Bile bile aldım cefanı sefanı
Yağdırdın başıma seli tufanı
Haram ettin bana iki cihanı
Saza sığmadın söze sığmadın..Ahmet Coşkun 1

Şu dilim adını durmaz heceler
Hep yanar yüreğim dinmez acılar
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Sensiz haram olur uzun geceler
Doluya sığmadın boşa sığmadın....Ali Şahin (Elbistanlı)

Deniz derya gibi bana derindin
İçin için yandım sense gerindin
Kime sorsam sıcak bana serindin
Gönlüme sığmadın kaşa sığmadın...H.ÖZ,

sevdan yüreğimde kanayan yara
ezberlettim seni yüce dağlara
adını bellettim esen rüzgara
yağmura sığmadın yaşa sığmadın… Ahmet Daş 1

İbrahim Değerli
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Sildim Seni Takvimlerden..

Bu gün,
Tatlı bir telaş var,
Gönlümün ucunda.
Yüreğim kollarını açmış
Özlemle bekliyor
Sımsıcak kucağında.

Haydi gel artık,
Bir tek sen yoksun yanımda...

Neredesin vefasız.?
Neredesin hayırsız.?
İçim sevdanla yanıyor
Alevi dudağımın ucunda...

Öylesine karıştı ki aklım
Sigaramı yüreğimin ateşiyle yaktım
Hasretin göz yaşı oldu
Dökülüyor gözlerimden.
Hesap sordum sensiz geçen saatlerden,

Gel vefasız
Gel hayırsız
Sensiz geçen günleri, sildim takvimlerden...

İbrahim Değerli.19.11.2007

İbrahim Değerli
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Siliver Gitsin..

Aldırma el alem,  ne derse desin
Bu sevda masalı burada bitsin
Sevmiyorsa  candan yürekten seni
Her şey yalan boşmuş, siliver gitsin.

Beyhude uğraşıp boşa yorulma
Kurumuş bir dala, sıkı sarılma
Dost  acı söylermiş,  sakın darılma
Gönlünü gönlünden alıver gitsin.

Başın kurtulmazsa,  kederden gamdan
Sen onu sevsende,  o sevmez  candan
Teselli arama, şişeden camdan
Geldiği yerlere salıver gitsin.

Beyazlar düşse de, siyah saçına
Kaderde geç, bir hal gelse başına
Bağrını siper et, mezar taşına
Namazını bir gün, kılıver gitsin....

İbrahim değerli...04.10.2007

Değmeyen sevdaya türkü yakılmaz
Uzanmayan ele yüzük takılmaz
Dönüp de gidenin ardı bakılmaz
Yas tutma peşinden, gülüver gitsin.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Akıllar ermiyor gönül işine
Vefasız olanın aşkta işi ne
Pişmanım desede düşme peşine
Yüregin yansada iti ver gitsin..........Abdurrahman Yıldız

Kadrini bilmezden dost olmaz Ata
Aşk sevgi dilenmek küllühen hata
Işığın saklayan Ay güneş bata
Sen kendi yolunu tutuver bitsin.......Mehmet Ali Kepez.beye teşekürler

İbrahim Değerli
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Solarsa Solsun.

Gönlün başkasında kaldıysa eğer
Bu hasret, bu özlem artık son bulsun.
Aşkımıza buysa verdiğin değer
Elimdeki güller solarsa solsun.

Gözlerde yaşattın aşkın demini
Kaç kere söz verdin, bozdun yemini
Bırak Kirpiğimin silme nemini
Gözlerime yaşlar dolarsa dolsun.

Seninde  kalmamış, farkın ecelden
Yaradan emriyse, ne gelir elden
Çıkacaksan çık git, dilden gönülden
Ölümüm elinden olursa olsun..

İbrahim Değerli..26.01.2007

İbrahim Değerli
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Son Mektup....

Çok mektup yazdım, cevabını alamadım
Kimse götürmedi, bir haber salamadım
Sevğilim sensiz başkasıyla olamadım
Bu sana yazdığım son mektubumdur benim....

Dertlerim bini aşmış sensiz gidiyorum
Sevğilim ben bu aşka veda ediyorum
İnan ki seni ben  senden çok seviyorum
Bu sana yazdığım son mektubumdur benim..

Çok mektublar yazdım, neden cevabı gelmez
Bu garip gönlüm buna nasıl da üzülmez
Sensiz  dünyadan inanki  yalnız gidilmez
Bu sana yazdığım son mektubumdur benim...

Seninle oluyorum her gece rüyamda
Sen olamadın ölümsüz aşkın farkında
Ben ölüyorum haberin yokmu yakında
Bu sana yazdığım son mektubumdur benim...

  İbrahim Değerli.(.08.09.2006.)

İbrahim Değerli
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Sorduğun Mu Var.

Ağlaya ağlaya, durma karşımda
Yarama bir merhem sürdüğün mü var.
Gündüz hayalimde, gece düşümde
Senden başkasını gördüğüm mü var.

Sevdan mesken tuttu, gönül dağımı
Yakıp yıktı viran etti bağımı
Ellerde yaşarken gençlik çağını
Bir gün olsun beni, sorduğun mu var.

Hani aşktı bana, bir miras kalan
Bir kaç solmuş resim, bende ki  olan
Meğer ki bu sevda, yalanmış yalan
Yüreğime bir aşk serdiğin mi var.

Günlerim aylarım, geçerken boşa
Böylesini Tanrım vermesin başa
İsyan sana değil, feleğe haşa
Sensiz muradıma erdiğim mi var...

İbrahim Değerli.20.03.2016

Şiir dostlarımın katkıları.

Hangi yana baksam,gözlerin yaşlı.
Bükmüşsün boynunu,bir derdinmi var.
Belli ki derinden,gönlün yaralı.
Sevdiğine pişman,ettireninmi var...Mahmut M. Özdemir

Dilin mi yoktu ki taştan sükuttun
Ben mi duymadım hiç sen mi uyuttun
Unuttun vefasız hepten unuttun
Bir selam bir sabah verdiğin mi var? Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sabır ile koruk helvadır derler
Açmadı tomurcuk kurudu güller
Sadece hayalin gönlümü süsler
Hayalinden başka gördüğüm mü var...Bülent ARKAN

Yıktın dağları viran ettin sen,
Saçıma düşen akları saydığın mı var?
Senden miras kalanlar hep yalanlar,
Bir gün olsun doğruyu söylediğin mi var?
Gidenler elbet bir gün döner diyorlar,
Dönüp de yüzümü güldürdüğün mü var? ..Gül Başpınar 1

düşmüşüm bir tekme vuruyor musun
sevdandan yıkıldım görüyor musun
ölmüşüm kalmışım soruyor musun
kanayan yaramı sardığın mı var.......Ahmet Daş

Bu tali, bu kısmet bana yazıldı,
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Çektikçe çektiğim çile az oldu,
Yolumun üstünde kuyu kazıldı,
Kör kuyu içinde, kördüğüm mü var? .....X. E.

yani sen elmayı seviyorsun diye
elmanın da seni sevmesi şart mı?
Yani Tahiri Zühre sevmeseydi artık
yahut hiç sevmeseydi
Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? ' _________Diyesim geldi...Hümeyra Gün

'Yüzüm asıldı soldu güller,
Bahar gelmiş açıldı diller,
Göz gördü gönül sevdi,
Kulağı bilmem ama yürek dinler.'....Önder Karaçay

İbrahim Değerli
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Söyle Ne Zaman. Beste Ersin kayışlı.

Geceler yoldaşım, düşler sırdaşım
Bu elem, bu keder, vermiyor aman
Yüzüme damlıyor, hergün gözyaşım
Gelirim diyordun, söyle ne zaman!

Bir yanım gurbettir, bir yanım sıla
Ömrümü sen böldün aylara, yıla
Sarılır resmine beklerim hala
Dönerim diyordun, söyle ne zaman!

Gözümde yaşlarla yollara baktım
Acıyı, yokluğu, hasreti tattım
Günahım, suçum ne, sana ne yaptım
Gelirim diyordun, söyle ne zaman!

Günden güne artar, hicran yarası
Sönmüyor içimde aşkın çırası
Bedenim ölmekle, kalmak arası
Dönerim diyordun, söyle ne zaman!

 İbrahim Değerli.24.02.2014

 SÖZ: İBRAHİM DEĞERLİ
MÜZİK: ERSİN KAYIŞLI
SESLENDİREN: MUSTAFA AÇIKGÖZ
..

Şiir Dostlarma teşekkürlerimi sunuyorum..

Hep ayrı kalmak mı aşkın ayeti
Neden seven öder ağır diyeti
Beklerim bilmeden nedir niyeti
Gelirim diyordun, söyle ne zaman? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Deliyim aşığım derdin bir zaman
Elimi elinde tutardın her zaman
Sensizlikse ölüm asla dayanamam
Dönerim diyordun,söyle ne zaman! ..Ahmet Coşkun 1

Günler ayları aylar yılları kovaladı
Ne sesin geldi ne kokun sen gittin gideli
Yağmurlar yağdı gözlerimden kurudu yüreğim
Dönerim diyordun, söyle ne zaman! .........@Sondefa

Yıllarca resmini seyran ettiğim.
Yolunda serv-ü can kurban ettiğim.
Gülşen-i hüsnünde figan ettiğim.
Gelirim diyordun söyle ne zaman..........Mahmut Ünsal

Diğer yarım sensiz,seni bekliyor,
Mevsimler dönse de,bahar gelmiyor,
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Hasret yüreğime,gelecek diyor,
Gelirim diyordun,söyle ne zaman.Canan Ereren

İbrahim Değerli
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Söyle Yine Bana Hasret Mi Düştü..

Gözlerime bir bak giderken geri
Söyle yine bana hasret mi düştü
Sende gör hasretin düştüğü yeri
Söyle yine bana  hasret mi düştü.

Sevdamın uğruna kül oldum yandım
Dur gitme diyecek gücüm var sandım
Kaç gece uykudan sensiz uyandım
Söyle yine bana  hasret mi düştü.

Kahrediyor beni, nazın endamın
Gönül duymak ister, gelse selamın
Aşka çare olsun, bir söz kelamın
Söyle  yine bana hasret mi düştü.

Nasıl anlatsam ki, sensiz yılları
Siyah dan beyaza dönen kılları
Gözlemekten bıktım her gün yolları
Söyle yine bana hasret mi düştü..

İbrahim Değerli..19.07.2015

şiir dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Kolum tutmaz oldu, ayağım gitmez
Ettiğim onca söz, bir sana yetmez
Karşımda dururken, o yollar bitmez
Söyle yine bana, hasret mi düştü? Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Hicranım sel oldu akıyor gözden
Gönül alevlenir bu akşam közden
Taşlaşmış yüreğin anlamaz sözden
Söyle yine bana hasret mi düştü........Bülent BAYSAL

Koparma goncayı,dalında kalsın.
Benim sevdam gibi, sakın solmasın.
Elbet birgün gelir,sende yanarsın.
Söyle yine bana,hasretmi düştü.......Mahmut M. Özdemir

Haberin sorardım buluttan kuştan
Kesildim gün güne ekmekten aştan
Kurudu gözlerim görmez ki yaştan
Söyle yine bana hasret mi düştü. Kemal Bölükbaşı

İbrahim Değerli
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Söyleseydin Ah Ahu Gözlüm..

Söyleseydin Ah ahu gözlüm daha ilk başta
Sana gönül, sana meyli mi bağlar mıydım ben
Kaybeden ben olduğumu bilsem bu savaşta
Senin için göz yaşı döküp ağlar mıydım ben...

Ben seni sevmemiştim, sana tapmıştım haşa
Sevdalı yüreğimi sen vurdun taştan taşa
Yokluğunla kalırken, her gün yalnız baş başa
Senin için kalbimi her gün dağlar mıydım ben...

İbrahim Değerli..06.01.2015

İbrahim Değerli
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Sultanım.

Kader dediğin şu alın yazıyı
Melekler bile silmiyor sultanım
Deli gönlümün, kadir kıymetini
Senden başkası bilmiyor sultanım..

Kimsem yok benim, bir tek senden başka
Tanrım şahittir, bendeki bu aşka
Hayaller ettim, gözümdeki yaşla
Senden başkası silmiyor sultanım..

Gönül severken, ciğer pare pare
Hayaller düşler, gözde kare kare
Şu dertlerime, sende ol bir çare
Senden başkası bulmuyor sultanım..

Ben ne yapayım, şöhreti ve şanı
Senle yaşadım, her güzel, her anı
Şu gönlümdeki, kederi ve gamı
Senden başkası, almıyor sultanım…

Derdim betermiş, keremle mecnundan
Fermanımı yaz, bir sevda suçundan
Haydi sende tut, ipin bir ucundan
Senden başkası, asmıyor sultanım..

  İbrahim Değerli..26.05.2011.

İbrahim Değerli
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Susma Yüreğim Susma..1

Suskun bir yaraydı,
Ta ki, gençliğinden kalma
Tutkuyla sevdayla bağlanırken ona
Ağlamaklı bir acıyla,
Her seferinde,
Durduğu yerden çıksada karşına.
Susma yüreğim susma!
Sende sevdin,
Bitmez tükenmez bir aşkla..

Adı söylenince için titriyor
Hasreti özlemi içinde bitmiyor
Birgün olsun göz yaşın   dinmiyor
Susma yüreğim susma!
Sende sevdin,
Gözlerindeki  yaşla...

Ne dilin yetiyor,  onu anlatmaya
Ne gözün kıyıyor, ona bakmaya
Ne kolların uzanıyor,  onu sarmaya
Susma yüreğim susma!
Sende sevdin,
Acı gam keder  yasla..

Kefen oldular, bedenini sardılar
Toprak oldular, üzerine yığıldılar.
Her baktışta aklını çaldılar
Susma yüreğim susma!
Sende sevdin,
Akılsız bir  başla..

Günden güne yanarken bağrın.
Her gün kendine oldu, senin kahrın
Acı tebessümle, geçmez bu ağrın
Susma yüreğim susma!
Sende sevdin,
Bitmez tükenmez bir aşkla..

                  İbrahim Değerli.(.30.10.2012

Şair dostlarıma teşekkürler..

Susma yüreğim susma
Can çekişsen bile
Haykır sevdanı o vefasıza
Duyur çığlıklarını
Yaralı tüm aşıklara
Ama,sakın susma...! Emine şafak..
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Susma yüreğim susma
Sevdim de sevdiğine
Yerleştir yüreğine
İki gönül bir olsa
Sevdalanır beyine......Abdurrahman yıldız

İbrahim Değerli
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Sürüklenip Gidiyorum..

Kar yağarken, kış gününde
Yollarını gözlüyorum
Hayallerimin önünde
Sürüklenip gidiyorum...

Güneşi yok, yaprak açmaz
Dalları yok, kuşlar konmaz
Gönül sevdiğinden şaşmaz
Sürüklenip gidiyorum..

Yunusun gönül bağında
Mevlananın dergahında
Kendi tuzumda yağımda
Sürüklenip gidiyorum..

Sana bağlanmak elimde
Güzellik dolu amelimde
Derbeder mecnun halimle
Sürüklenip gidiyorum..

Şehit eren yatağında
Peygamberler ocağında
Vatan kutsal toprağında
Sürüklenip gidiyorum..

                                   İbrahim Değerli..18.09.2006..

İbrahim Değerli
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Şu Deli Yüreğim...

Herşey toz pembe bir hayaldi,
Gökten yıldızlar gibi düşerken önüme
Gerçekleri  görmedi,
Bakar kör gözlerim.
Ayrılığın gölgesi düşerken gönlüme.
Sevilmeden  sevmiş,
Ah!
Şu deli yüreğim…

Yakıp gitti, yıkıp gitti,
İçimde kaldı  bir sevdanın izleri
Hergün; sefilim,
Hergün; derbederim,
Sevdiğim ilk günden beri…

Anlamadım ki,
Bu kalbe nasıl yer edinmiş sevğin,
Kimse dolduramadı,
Hala,
Bomboş duruyor yerin…
İçimde sen var gibi,
Sen olmadan da sevdi,
Ah!
Şu deli yüreğim..

           İbrahim Değerli..05.08.2011

İbrahim Değerli
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Tanrım Bilsin..

Biliyormusun?
Birinden hoşlanırsam
Şair olasım gelir.
Ama dilim konuşmaz
Onun adına yazarım
Bir tek kalemim susmaz..

Onu bazen peri yaparım
Bazende melek
Aslında,
Ona anlatmak istediğim
Sevildiğini bilmek.

Günler aylar, demeden
Her gün onu düşünür,
Onunla olurum.
Onun için yanar kavrulurum..
Yinede ona anlatamadım,
Anlatmak isteğimi.
Kalbime köşk yaptım.
İçimdeki sevğisini..

Varsın,
O  kendini sevmiyor  bilsin..
içimdeki sevğimi,
Bir tek tanrım bilsin....

                İbrahim Değerli..07.09.2006...

İbrahim Değerli
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Tatmadan mı, Gidiyorsun...

Gönlüme bir sevda katıp
Tatmadan mı gidiyorsun?
Beni ateşlere atıp
Yakmadan mı  gidiyorsun?

Hayallerim  kare kare
Ciğerlerim pare pare
Dertlerime bin bir çare
Bulmadan mı  gidiyorsun?

Kalbimde çok şeyler kayıp
önce sevip, sonra cayıp.
Varlığımı hiçe sayıp
Bakmadan mı gidiyorsun?

Gönlümde esen yelini
Rüzğar saklamaz yerini
Kalbe koyacak birini
koymadan mı gidiyorsun?

Hayalin karşımda dursun
Bazen varsın, bazen yoksun
Yüreğime son bir kurşun
Atmadan mı  gidiyorsun?

Al canımı azar azar
Azrail gelse ne yazar
Kalbime bir derin mezar
kazmadan mı  gidiyorsun?

                İbrahim Değerli..(08.12.2011) ..

Şair dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Yanın, yören oldu yurdum
Her rüyamı hayra yordum
Dünyamı seninle kurdum
Yıkmadan mı gidiyorsun...?  Mustafa Bay ZEYBEK HOCA

Yüreğim severken harap
kadehime doldu şarap
Gönlüme bir tas kezzap
Dökmeden mi, gidiyorsun....Suat Toprak..

Son sözlerim, sana gayrı
Dil söylerken, gönül ayrı
Ömür geçti, kaldı yarı
Sevmeden mi gidiyorsun...Yusuf Karaca...

Merhem olmuşken yaraya
Dağlar girmesin araya.
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Viranem döndü saraya
Yıkmadan mı, gidiyorsun? ...Ahmet Daş..

Zamanı geriye döndürmeden
Yaktığın ateşi söndürmeden
İçimde aşkını öldürmeden
İnsafsızca nasıl gidiyorsun? ..Necati Kuruca..

Dolaşırım senden ayrı
Bana çare olmaz gayrı
Çektigim günler sayılı
Bilmeden mi gidiyorsun....Sebiha Ertaş..

Kan bağladı göz çanağım
Dolup boşaldı bardağım
Hiç gülmedi, gül yanağım
Öpmeden mi gidiyorsun..Prensesin kızı..

Hasretle arkandan baksam
Sevda duvarını yıksam
Önüne geçip de dursam
Bakmadan mı gidiyorsun...Fevzi Bilgili....

Yağmur yağar soğuk soğuk
Sen olmazsan boynum bükük!
Aksın kanım oluk oluk!
Soldurdun mu gidiyorsun? ...Vahap Ulukaya..

Ölüm gelsin yudum yudum
Senin âşkınla büyüdüm!
Yine âşkınla ölürüm!
Öldürdün mü gidiyorsun? ...Vahap Ulukaya..

Düşlerimde seni gördüm
Her halini hayra yordum
Bir hatıra mendil verdim
Almadan mı gidiyorsun? ................Mehmed ihsan USLU

Sana gönlümde yer açtım
O yerlere güller saçtım
Buyur edip kapı açtım
Girmeden mi, gidiyorsun.......Abdurrahman Yıldız

Değerli dir benim dostum
Ser önüne gönül postun
Aşk şarabın içip coşsun
İçmeden mi, gidiyorsun..........Abdurrahman Yıldız.

Göz açınca seni gördüm.
Kalbe nakış nakış ördüm.
Senden evvel ben bir kördüm.
Bakmadan mı gidiyorsun? ..Hayri Sarı...Sofra.
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Beni benden alarak mı
Şu gönlümü yakarak mı
Ocağımı yıkarak mı
Nerelere gidiyorsun..Nazan Yinanç2..

Sarmadan bi kucak kucak,
Hep kaçtın bucak bucak,
Ayrıldık şimdi ne olacak,
Elveda demeden mi gidiyorsun.. Muhammer Şerif..

Sensiz hayat neye yarar
Yorgun yürek sevda arar
Kement olup, boynum sarar
Çözmeden mi gidiyorsun......İbrahim Başar....

Bozma gönül bostanını,
Hoşnutluğun her anını,
Bu sevdanın destanını,
Yazmadan mı gidiyorsun? ...... Nafi ÇELİK...

Bu son gecem son gündüzüm,
Yoktur söz üstüne sözüm,
evet yada hayır gülüm,
demeden mi gidiyorsun...  Muharrem Avkın 3

İbrahim Değerli
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Tek Arzum....

Sana nasıl anlatırım ki,
Sensiz yaşamayı
Senden kalan tek hatıra
O kara sevdayı.
Sen bilirmisin,
onu onurla taşımayı..

Sen yalnız  kaldın mı hiç.-
Konuştunmu ağaçlarla.
Konuştunmu kuşlarla,
Tanrıya el açıp yalvardınmı,
Göz yaşlarla...

Sende  seviyorsan anlarsın,
Sana anlatmasamda
Seni çok sevdim.
Kalbimi açıp bir baksan ya

Bir tek sana anlattım
Kara sevdamı yalnızlığımı
Kalbimin  senin için nasıl attığını
Yüreğimin aşk ateşinle nasıl yaktığını.

Olsun,
Senin için yine yanarım.
Sen gelmezsende
Gelir diye yollarına bakarım
Benim tek arzum var bir tanem.
Senin mesut olduğunu duyayım....

               İbrahim Değerli..07.09.2006..

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uğurlar Olsun..

Gönlüm viranedir, hasta ciğerim
Yar bir tek canım var, al feda olsun
Senin nazarında yoksa değerim
Vur git güle güle uğurlar olsun..

Silerken bağrımdan sevda izini
Kapattım gönlümün gönül gözünü
Ağlarken görme sen, yaşlı yüzümü
Kır git güle güle uğurlar olsun..

Yokluğun dönerken hayale düşe
Yıllardır kahrını çekmişim boşa
İnan ki gözüm yok, gönlünce yaşa
Var git güle güle uğurlar olsun..

Ne hale düşürdün, gel gör kerem'i
Aslı isen artık, sen bul çaremi
Senden başka saran yoktur yaremi
Sar git güle güle uğurlar olsun..

İbrahim Değerli.19.4.2016

Şiir Dostlarımın katkıları...

Dolmadı bir türlü çekilen çile
Nasılsa biz düştük birlikte dile
Hayale gelmedik düşleri bile
Yor git güle güle uğurlar olsun... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sordun söyleyeyim yastayım yasta
Hasta değil yürek tasada yasta
Geleceksen eğer boranda kışta
Var git güle güle uğurlar olsun.. Nazan Yinanç

Her şeyin sonu var, bu şaşmaz yasa,
Sevmeye doyulmaz, ömür çok kısa.,
Yâdigârın olsun, bir küçük bûse
Ver, git güle güle, uğurlar olsun. Ünal Beşkese.

Ben seni düşlerken, sen neredeydin
Halin nedir diye, merak etmedin
Anladımki beni,sen hiç sevmedin
Kal gittiğin yerde,uğurlar olsun.......Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Unut Demiştin ya, Unutamadım.

Duruyor gönlümde, senden bir sayfa
Kapat demiştin ya, kapatamadım
Geçmişe dönüp de, baktım son defa
Unut demiştin ya, unutamadım.

Murad edip düştüm, seninle yola
Çırpınıp duruyor, sol yanım hala
Vuslata ermeye, saatler kala
Unut demiştin ya, unutamadım.

Birikmiş dertleri, sardım sineye
Hasretin sığmadı, onca seneye
Kendimi attım bir, boş meyhaneye
Unut demiştin ya, unutamadım.

Sevda şerbetini, kattın özüme
Uykuları haram ettim gözüme
Yüreğim kanmıyor, artık sözüme
Unut demiştin ya, unutamadım.

İbrahim Değerli(.25.10.2013.)

Şiir dostlarma katkılarindan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Seninle hep birdi, yarına düşüm
Ne kavuşabildik, ne gün görmüşüm
Sen günü gün ettin, ben dün ölmüşüm
Unut diyordun ya, unutamadım...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Acımadan koydun,yüküme taşı
Gözlerimin durmaz,akıyor yaşı
Püsküllü belaya,düşürdün başı
Unut demiştin ya, unutumadım...Ali Şahin (Elbistanlı)

İçimde durmadan kanıyor yara
Kalmadı zamanım geliyor sıra
Görmeden ölürsem bakma kusura
Unut demiştin ya unutamadım……. Hikmet Çiftçi

Ne hayaller kurmuştuk biz seninle
Çok seviyorum demiştin yeminle
Senin için ölürüm demişken bile
Unut demiştin ya, unutamadım.......Nehir Özen

unutmak kolaysa önce sen unut
seven yüreklerde bitmiyor umut
dualar ederk dilekler tutup
kavuşmak var iken diyorsun unut.. Dost Şeref

Yüreğime koydun aşkın közünü
Sen unutsan bile kendi sözünü
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Nasıl unuturum güzel yüzünü
Unut demiştin ya unutamadım...Ozan CEYHAN

Sönmeyen bir ateş yürekte sevdan
Seni düşünmeden duramam bir an
Gönül bu ne yapsam dinlemez ferman
Unut demiştin ya, unutamadım................Mehmed İhsan USLU

Ben gibi divane ne işe yarar?
Biçare dolaşır her gün ah-ü zar
Ballarım tat vermez, arılar firar
Unut demiştin ya, unutamadım..............Naime ÖZEREN

,

İbrahim Değerli
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Unut Onu Gönlüm.

Bu nasıl yürekmiş, bu nasıl kafa
Bu kaçıncı çağrım, kaçıncı defa
Bir gün bile olsa, sürdük mü sefa
Unut onu gönlüm, sen onu unut.

Gündüz hayalimde, gece düşümde
Hem ilkbahar hem yaz, hem de kışımda
Kan ağlar gözlerim,  her bakışımda
Unut onu gönlüm, sen onu unut.

Gözlerim maziye dalıp gitmeden
İçime acılar salıp gitmeden
Aklımı başımdan alıp gitmeden
Unut onu gönlüm, sen onu unut.

Koynumda taşıma yırt o resmini
Gözlerimi kapat görme cismini
Dilime bir daha alma ismini
Unut onu gönlüm, sen onu unut...

İbrahim Değerli.28.7.2016

Değerli üsdatların katkıları..Teşekkürlerimi sunuyorum..

O sevda sanki yürekte kök tuttu
Dökülen gözyaşlarımı kuruttu
Ne kavuştu gönül ne de unuttu
Unut onu gönlüm, sen onu unut....... Naime ÖZEREN

Ömrümün baharı henüz yitmeden
Ayrılık acısı cana yetmeden
O seni bırakıp firar etmeden
Unut onu gönlüm, sen unu unut.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Kuşların göçüne uyup gittiyse,
Hazan gülü gibi sevdam bittiyse,
Ayrılık canıma da tak ettiyse,
Unut onu gönlüm, sen onu unut….. Serap IRKÖRÜCÜ

Unutmak kolay değil yürekte izi
Hasret çeke çeke yakar bu sızı
Unutmak istedim ben bazı bazı
Yaşar yüreğimde blr yine bir umut..Şair Yusuf Değirmenci

ÇIKMASIN KARŞINA DAHA HAYALİ
BAKMASIN YÜZÜNE ÖYLE İMALI
ONUN OLSUN YAPTIĞININ VEBALİ
UNUT ONU GÖNLÜM SEN ONU UNUT..Metin Gürbüz 1

Serden geçtiyse bir atlı güruh
Kalmadıysa elde imkan, bedende ruh
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Gittiyse gemisiyle Nuh
Unut onu gönlüm, sen onu unut... Numan Okuducu

Baş ucumda duran o son resmini
Yaktım ateşlerde,yüreğim gibi
Bu muydu sadakat, bu muydu sevgi
Unut onu gönlüm,sen unu unut...Mahmut M. Özdemir

Ellerini tutuyordum daha dün gibi
Nefesin kokuyordum gonca gül gibi
Aşk şarkıların dertli bülbül gibi
Unut onu gönül, unut unutabilirsen...Talat Semiz 2

İbrahim Değerli
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Unut Yüreğim..

Elimde ne kaldı, canımdan başka
Bu benim son arzum, en son dileğim
Muhtaç etme beni, bir yudum aşka
Ben unuttum sende unut yüreğim.

Gözümde nurumdu, başımda tacım
Hala sol yanımda duruyor acım
Göz yaşlarım oldu, gönül ilacım
Ben unuttum sende unut yüreğim.

Gün gelir hasreti düşer yok yere
Yanmasin içimiz, göz göre göre
O yarla Hesabım kaldı mahşere
Ben unuttum sende unut yüreğim.

Bu nasıl kadermiş, bu nasıl yazı
Hasreti içimde, derin bir sızı
Boşuna sevmişim, o vefasızı
Ben unuttum sende unut yüreğim.

İbrahim Değerli.25.06.2014

Şiir dostlarima katkılarindan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

'Ömür denen ne ki, yaş geçti kırkı
Dolandı boynuma, ayrılık çarkı
Bakarsan aynaya, görürsün farkı
Ben unuttum sen de, unut yüreğim! ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Vefasız yüreğin bitmez çilesi
Ne gündüzü olur nede gecesi
Ne sureti kaldı nede gölgesi
Ben unuttum sende unut yüreğim.....Adnan Çatalbaş

yıllar geldi geçti dönmedi geri
aklımı başımdan alan o peri
bir torbaya koydum ben bu kaderi
ben unuttum sende unut yüreğim...ŞAİR YUSUF DEĞİRMENCİ

Vefasızın kahrı bağrım delecek
Bu dert ile yüzüm nasıl gülecek
Elbet oda birgün darda kalacak
Ben unuttum sende unut yüreğim....Ali Şahin

unut demek kolay kolaysa unut
unut güneşi de baharı unut
uykuyu da unut umudu unut
ben unuttum sen de unut yüreğim.Nazan Yinanç

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Unutamıyor gönül, İçmedikten sonra..

Sanma ki bu gönül, ne güldür, nede lale
İlk baharda gül konca açmadıktan sonra
Bir baksan şu deli gönül düşmüş ne hale,
Bir güzeli yıllar yılı sevdikten sonra..

Hayal ederken başladı, kalbim de telaş,
Aşkı yudumluyorum sensiz yavaş yavaş
Bazen  gönül mecnun olsa, bazen de ayyaş,
Unutamıyor gönül içmedikten sonra..

Dönsede dümenin yare dogru çarkı
Anlamıyor ki hiç bendeki olan farkı
Dilinden söylensede yalandan bir şarkı
Neye yarar gönülden çıkmadıktan sonra

Çok şeyler yaşansada gönülde yürekte
Bir sevdamız kaldı, yaşadığımız kentde
Agır agır  bitiyor seninle birlikte
Bu aşk neye yarar, ömür bittikten sonra..

                                                     İbrahim Değerli..07.02.2008..

İbrahim Değerli
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Unutmak Ölmekten, Zormuş Be Sevdam...

Hasretmiş özlemmiş, diğer bir adı
Yüreğin ateşten kormuş be sevdam
Seninleymiş meğer, hayatın tadı
Unutmak ölmekten, zormuş be sevdam...

Hasretin girerken, senle arama
Kordan  ateş düştü, işte şurama
Melhemi sür artık, gönül yarama
Unutmak ölmekten, zormuş be sevdam...

Bin türlü dertlerim, durur başımda
Her daim soframda, yemek aşımda
Azrail duruyor, yanı başımda
Unutmak ölmekten, zormuş be sevdam...

Kurudu güllerim, virandır bağım
Ne öldüğüm belli, ne de tam sağım
çıkması zor olan bir sokakdayım
Unutmak ölmekten, zormuş be sevdam...

                       İbrahim Değerli..10.03.2013..

Şiir dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Gün oldu el ele mutlu mesuttuk
Gün oldu hasretten dağlandık sevdam
Ayrılık ateşmiş yandık kül olduk
Unutmak sevmekten zormuş be sevdam..Nazan Yinanç..

engeller zorluklar yolunda niye
kendine güveni olmuş hediye
gök kubbe yerinde duruyor yine
özlemin hasretin adı sevdiğim...Dost Şeref..

Sensiz tarumar oldu bak bu gönül bağım
Senden uzakta olunca sanmaki ben sağım
Yanımda sen olunca yıkılmaz gönül dağım
Unutmak ölmektende zormuş be sevdam........Reyhan Altaş

Hasretin acısı ölümden beter
Ettiğin ayıp, zulümdür yeter
Bu yoklugu can ne kadar çeker
Unutmak ölmekten, zormuş be sevdam......Bülent Baysal

Yalnızlık içinde geçer her anım
Bir garibim, yok arayıp soranım
Ne gelen gidenim, hatırlayanım
Unutmak ölmekten, zormuş be sevdam.......Mehmed İhsan USLU

Sol yanımda sızı geçmek bilmiyor.
Adını andıkca yanıyor sevdam
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Hasretinden yüreğim durmadan ağlıyor
Unutmak ölmekten, zormuş be sevdam.. Canan Akpınar

Hep boynum büküktür senin karşında
Dolaşır durursun gönül çarşımda
Püsküllü beladır inan başımda
Unutmak ölmekten zormuş be sevdam. İsmet Develioglu

Kırıldı gönlümün kristal camı
Yıkılmış başına, çatısı damı
Çekmeyen ne bilsin, bu derdi gamı
Unutmak ölmekten, zormuş be sevdam..............Abdurrahman Yıldız

Ayrılık rüzgarı yıktı çınarı
Ben bilirim ancak sensiz yılları
Kurudu gözümün billur pınarı
Unutmak ölmekten zormuş be sevdam....AliŞahin 7

zaten sen aklımı baştan almışsın
yerleşmişsin bu gönülde kalmışsın
bir de unut diye haber salmışsın
unutmak ölmekten zormuş be sevdam... şair Yusuf Değirmenci

İbrahim Değerli
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Unutmaktan başka çözüm kalmadı…

Değme artık değme, gönül yarama
Artık gizleyecek gücüm kalmadı
Hasreti, özlemi koydun arama
Unutmaktan başka çözüm kalmadı.

Çektiğim çileden yok mu haberin
Sararıp solduğum senin eserin
Duruyor içimde derdin. kederin
Söyleyecek bir tek sözüm kalmadı.

Ne gecem bellidir, ne de gündüzüm
Dargınım mazime silindi izim
Sanki ben doğuştan yetim, öksüzüm
Yarına bakacak yüzüm kalmadı.

Dertlerim sıralı  hep ayrı, ayrı
Gülmek istesem de gülemem gayrı
Yaralı yüreğin olur mu hayrı
Doktora, ilaca lüzum kalmadı.

İbrahim Değerli(.23.10.2014.)

ŞİİR DOSTLARİMA KATKILARİNDAN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜRLER SUNUYORUM..

'Geçiyor ömrümün, kalanı yasla
Ayrılık zehrini içmişim tasla
Kaderse itiraz edemem asla
Düğünde dernekte gözüm kalmadı…' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Usumda hayalin silmek ne mümkün
Kız, bağır yeter ki içini dökün
Gelmezse şu kalbi kökünden sökün
Turab oldu dilim sözüm kalmadı
Küle döndü ateş közüm kalmadı.............B.BAYSAL

Aşkın ıstırabı eritti beni.
Gonca iken soldu gönül gülşeni.
Bir daha göremem görmem ben seni
Yar senin yolunda izim kalmadı...........................Mahmut Ünsal

Bülbül, gül dalında ahuzâr eder
Maşuku canından gülizar eder
Gülşen'i bülbüle gül mezar eder
Nağmeler dökecek sazım kalmadı / Metanet Yazıcı

Ne kadar dertlenip inlesen de gönül
Açıkça bellidir, deli gibi seviyorsun.
Sevgi şaşmaz gerçek, bunu sen biliyorsun
Sevmekten başka çözüm kalmadı be dostum..... Talat Semiz

Bir çarem kalmadı yapabilecek
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Yoktur bu derdime derman olacak
Kahırla dertlerle ömrüm geçecek
Bana senden başka derman kalmadı

Unuturum diye ne çok bekledim
Ak günüm olmadı kara günlerim
Her artar bitmez benim dertlerim
Bana senden başka çıkar kalmadı....... Tahsin Emek

Oysa ne günlerdi beklediğimiz
Gecelere gece eklediğimiz
Soldu artık güller bitti neşemiz
Sana söyleyecek sözüm kalmadı.... Nazan Yinanç

Unutmak istesem de içimdeki sızım durmaz mı
Seven yüreğime köz bastın yangınım olmaz mı
Yandım da alevlerde kaldım derman bulmaz mı
Bu kadar acılarda sonumuz da mezar olmaz mı........Reyhan Altaş

Yüreğim derdinle, perişan halde
Gözlerin görmüyor, çaresizim ben,
Bülbül gül misali, düştüm aşkına
Unutmaktan başka çözüm kalmadı. Canan Ereren

Aşkın şarabını elinden içtim
Sevda yollarında kendimden geçtim
İnan ki ben sessiz bir koca hiçtim
Gayrı dayanacak özüm kalmadı..Naime Özeren 1

İbrahim Değerli
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Unutsaydı.

İçimden gelmiyor ki, boşuna konuşmak
Bu gün sevgili yarim, gönlümü coşturdu
Mümkün olsaydı bir tanem seni unutmak
Unutsaydı Tahir Zühre'yi  unuturdu..

Yaksa da gönlünü  kara gözlü bir bela
Yüzünü güldürmedi hiç  cenabı mevla
Ne hallere düştü  bilseydiniz Leyla
Unutsaydı  Leyla Mecnun'u unuturdu..

Yüzü gülse de gözleri ve gönlü yaslı
Aşık kerem cezayirli biri de  faslı
Ateşlerin  içinde yandı  gitti  aslı
Unutsaydı Aslı Kerem'i unuturdu..

Duyuldu gönül feryadı yemene çine
Bir idi dertleri çıktı her gün yüz bine
Bir türlü kavuşamadı  Ferhat şirinine
Unutsaydı Ferhat Şirin'i unuturdu..

Toz  kondurmam yaşadığımız  temiz aşka
Sevmek sevilmek  inan ki seninle  başka
Feda ederim ömrü   gözündeki yaşa
Unutsaydı seni bu gönül unuturdu........

 İbrahim Değerli..11.04.2007..

İbrahim Değerli
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Unuttum Diyorsan, Canın Sağ Olsun..

Son sözünü söyle, artık yüzüme
Yıllar geldi geçti, haberin olsun
Ne söylersen söyle, gitmez gücüme
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun..

Senden kalan her şey, gitti elimden
Kurtuldum belki de, ben bir zalimden
Sitemimi hoşgör, çıktı dilimden
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun..

Yoluna adarken, kurban kendimi
Üzülme verirken son nefesimi
Üstünde taşırken yırtık resmimi
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun...

Gözündeki yaşlar sellerden taşkın
Bakışın değişmiş gözlerim şaşkın
Sevmenin bedeli, bu muydu  aşkım
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun..

  İbrahim Değerli..    (.17.07.2012.)

Şair dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..

Yine geldim sana, mahcup halimlen
Bin türlü dualar, döktüm dilimlen
Kendim ettim kendim, buldum elimlen
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun…........Mustafa Bay ZEYBEK HOCA

Deli taydı sevda, yürekte koşuştu
Kah martı kanadında, yürekler coştu
Sel oldu aktı, gözlerden taştı
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun..................Bülent BAYSAL

Bende kalbime kazıdım senin ismini
Sen unuttum diyorsun benim cismimi
Duvarda asılı duran solgun resmimi
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun..................Reyhan Altaş

İlk aşkım sen oldun diyorken bana
İnandım sözüne güvendim sana
Yürekler yanarken vuslat dan yana
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun.......................Emine Şafak

Unuturlar unuturlar neler unutulmadı
Gönül esir düştü esaretten kurtulmadı
Kalbimi söküp verdim yüzüme bakılmadı
Unuttum diyorsan unut canın sağ olsun..................Talat semiz.
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Bir fener ki gönlüm arıyorum seni
Ah yüce tenhalar dağların eteği
Kayıp gitti yıllar bulamadım beni
Unuttum diyorsan canın sağ olsun! ...Abdüsselam Bügür

Bir hayal uğruna, gençliğim gitti
Yıllar yılı oldu, dilde tüy bitti
Artık bekleyemem takatım bitti
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun.......Abdurrahman Yıldız

Bundan böyle elde tanı diyorsun,
Kaderin cilveli yanı diyorsun,
Çok şeyler yaşadık; Anı diyorsun,
Unuttum diyorsan canın sağ olsun...Recep Parlak.1...

Bir an olsun düşmessin nefesimden
Seni ariyorum geçmişim kendimden
Gözümün yosun nemi saklımsın sen
Unuttum diyorsan canın sağ olsun! ...Abdüsselam Bügür

Unutursan unut, sence kolaysa,
Bence kolay değil, sevdan olaysa,
Doğan güneşimsin, ayımsın oysa,
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun... Nafi ÇELİK

Hayallerin düşlerin gözlerimde
sen yatıyorsun hala dizlerimde
Kokun duruyor hala üzerimde
Unuttum diyorsan, canın sağ olsun...EŞREF İNANÇ

unutmak yok.

(sen giderken,seni bende unuttun)

çocuk dudaklarında,bahar türküleri olacak.onbeş yaşındaki avuçlarında terler olacak.
ne Ege Denizine değen kahve gözlerin unutulacak.nede Kara Denizin sarı saçlarını
savurması unutulacak.
unutmak yok.çünkü seni unuttuğumda,öleceğini biliyorum.

unutmak yok.
Karşıyakanın caddeleri ne seni ne beni unutmayacak.sanki sen gelecekmişsin gibi
kalkıyorsam her sabah.sanki sen gelecekmişsin gibi tarıyorsam saçlarımı.
unutmak yok.
varsın bu dünyada yasaklı,bin deniz olsun aramızda.varsın Beyzanur bebek,büyüsün
genç kız olsun.
bi kahve içimlik bi günümüz var Haziran 2012 de...unutmak yok.
varsın bütün dünyanın yorgunluğu bizim olsun şimdi.ömrümüz olursa,daha bi kahve
fincanında kahve gözlerine bakmak var,olmazsa ömrümden al.
unutmak yok.
sen giderken deni bende unuttun.....unutmak yok...........Metin Tuncel..
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Damarımda kandın,içimde candın,
Sayfalara yazsam inan sığmazdın,
Yıllardır bitmeyen kara sevdamsın,
Unuttum diyorsan canın sağolsun... Muharrem Avkın 3,

ben seni silmedim mor gecelerden
sesini bekledim hep esen yelden
aklında kalmasın çıkar gönlünden
unuttum diyorsan canın sağ olsun.......Nazan Yinanç 2

her akşam sahilden gün batırırdık
şafakta rüyamız aynı anlatırdık
bizhani ancak ecelde ayrılırdık
unuttum diyorsan canın sağolsun....Adnan Çatalbaş..

Mor akşamlarla güne gün eklenirdi,
Eski bitmeden yeni beklenirdi,
Sevdamıza yar sevda yüklenirdi,
unuttum diyorsan canın sağ olsun..........Bilal ÖZCAN

Sevdiğim yok artık tatlı rüyalarda
Aşkı arar olmuş mavi bulutlarda
Kirpiğinde başka sevdaların izi
Unuttum demiş onu… Canı sağ olsun

Dinle şarkımızı fısıldıyor deniz
Gözler hüzünlü sonda, dudaklar sessiz
Yaşanılan anılardan silmiş bizi
Unuttum demiş onu… Canı sağ olsun.....Perinur Olgun

Beni üzdüğün günleri unuttum
Verdiğin gülleri sakladım kuruttum
Seviyorum derdin ya hani nerde verdiğin sözler
Unuttum diyorsan, canın sağolsun…..........................Nehir Özen

Sen dedim, sen oldun zikir dilime
Kapıldım da gittim duygu seline
Kıyamam bilirsin saçın teline
Unuttum diyorsan,canın sağolsun...Bircan Misirli..

Sevgim fırtınaydı,dalları kırdı,
Yerinden söktün sen deli sevdamı,
Şimdi suskun yürek seni unuttu,
Sen de unuttuysan canın sağolsun....Canan EREREN

Sevemedim senden sonra hiçbir kadını
Bilemedim ki hiç sevilmenin tadını
Sevdamı derken,cismim ile hem de adımı
Unuttum diyorsan,canın sağolsun.......Ergin EROL

İbrahim Değerli
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Unuttum Sanma, Unutmadım Asla...

Gözlerimde yaşlar, gönlümde hüzün
Yıllar sonra yine, sen geldin akla
Gönlümde çizildi,  o güzel yüzün
Unuttum sanma, unutmadım asla....

Seninle geçen o, mutlu yılları
İçimde saklanan, masum sırları
Elini tutduğum, o ilk anları
Unuttum sanma, unutmadım asla....

Gözlerindeki deniz mavisini
Yüzündeki  bahar esintisini
Rüyamı süsleyen düş perisini
Unuttum sanma, unutmadım asla....

Sürüp gider yalnız, sensiz bir yaşam
Beklerim yolunu, sabah ve  akşam
Seni arar gözüm, nereye baksam
Unuttum sanma, unutmadım asla....

   İbrahim Değerli....14.11.2006..

İbrahim Değerli
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Unutursun Sende,Deli Gönlüm..

Sakın bana unutamam deme
Unutursun sende deli gönlüm.
Ayağına atılınca çelme
Unutursun sende  deli gönlüm..

Saçlarını başkası örünce
Sevdiğini kol kola görünce
Yüreğin  ikiye bölününce
Unutursun sende  deli gönlüm.....

Birgün bir kızın oğlun olunca
Yeni sevgi içine doğunca
Sevgilinin adını koyunca
Unutursun sende deli gönlüm..

Boşa geçince, seneler  yıllar
Acılar bir bir, üst üste katlar
Başına düşünce beyaz aklar
Unutursun sende deli gönlüm..

Akşamları tek, yalnız kalınca
Hatıralar bir bir canlanınca
Torunlar sakalını okşayınca
Unutursun sende deli gönlüm..

Hoşca vakit geçirsen ömrünce
Gezip dolaş eğlensen gönlünce
Bir gün toprak üstünü örtünce
Unutursun sende deli gönlüm..

                                  İbrahim Değerli..24.04.2007

İbrahim Değerli
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Utanırım Korkarım, Dilim Yok, Ona Söylemeye....

Özlerim sevdiğimi sevdiğim  benden habersiz
Sevdiğim kendi halinde, ben ise çok  çaresiz
Yaşanırmı yalan dünyada, aşksız, ve sevğisiz
Utanır korkarım, dilim yok, ona söylemeye.....

Altınla kıyasladım,  O değerimi bilmedi
Ben onu çok sevdim, o bana bir şeyler vermedi
O gülse de, benim kötü kaderim, hiç gülmedi
Utanır korkarım, dilim yok, ona   söylemeye......

                                  İbrahim Değerli...11.09..2006

İbrahim Değerli
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Utansın.

Aynaya bakarken, gördüğüm yüzün
Yüreği dert dolu, gözleri  hüzün
Adı bende kaldı,  gece gündüzün
Seni benden çalan,  günler utansın.

Beyaza bürünmüş duvağı tacı
Hala sol yanımda duruyor acı
Zamanmış her şeyin bütün ilacı
Gözyaşı döktüğüm, eller utansın.

Hayal gibi geçti gitti önümden
Yaraladı yine, beni derinden
Hiç farkım kalmadı, cansız ölüden
Seviyorum diyen diller utansın.

     İbrahim Değerli..14.02.2007

İbrahim Değerli
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Uyanın Milletim! Meclise Bir Bakın..

Meclis uyuyor mu, nerede bu devlet
Pkk mecliste, yapıyor siyaset
Gözünü kapama  nerede adalet
Uyanın millet  meclise bir bakın.?

 Ölüp de dirilmiyor bütün canlılar
Korkup göç ettiler, genç delikanlılar
Meclis de dolaşıyor eli kanlılar
Uyanın milletim  meclise bir bakın..

Bu hainler meclise nasılda geldi
Kanunlar çiğnendi, yasamı  delindi
Meclis üç beş pkk ya mı  yenildi
Uyanın milletim meclise bir bakın.?

Bunların mecliste değil dağda ini
İşleri öldürmek buymuş mezhep  dini
On iki Mehmet'cik şehit geldi yeni
Uyanın milletim meclise bir bakın.? .

İnsan olsalardı kıyar mı bir cana
Gözleri kızarmış doymuyorlar kana
Hepsi de beyinsizler, benzerler hayvana
Uyanın milletim meclise bir bakın.?

Çoluk çocuk demeden katlediyorlar
Oyunlar üstüne oyun yapıyorlar
Bir de devletten  maaş da alıyorlar
Uyanın milletim meclise bir bakın.?

İbrahim Değerli..23.11.2007..

İbrahim Değerli
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Uzaktan Gördüğün Köyümdür Köyüm..

Bakın dostlarım size anlatayım
Benim bir hikayem var, birde öyküm
Alırsanız size hemen satayım
Uzaktan gördüğün köyümdür köyüm..

Her tarafı yeşil, çoktur çırası
Gururludur halkı yoktur parası
Köyümün adıdır, Tepe arası
Uzaktan gördüğün köyümdür köyüm..

İnsanı güzel hoş, yoktur hilesi
Yıllardır bitmedi, gurbet çilesi
Balat ormanında durur kalesi
Uzaktan gördüğün köyümdür köyüm..

Gençliği giderken yaban ellere
Amir memur oldu, bütün illere
Şarkı türkü olur, yapsan dillere
Uzaktan gördüğün köyümdür köyüm..

Çıkacaksın yayla belin başına
Kurban olurum toprağı taşına
Ne kadar övünsem gitmez boşuna
Uzaktan gördüğün köyümdür köyüm..

İbrahim Değerli.10.2.2016

İbrahim Değerli
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Vallahi  Billahi Ona Benziyor...

Dün bir güzel gördüm, başım üstüne
Sürmesini çekmiş, ela gözüne
Şaşırıp kalmışım, çehre yüzüne
Vallahi billahi ona benziyor....

Giydiği şalı var, ak ve karadan
Bilmem ne söylesem,  kaç yıl aradan
Sanki çift yaratmış, onu yaradan
Vallahi billahi ona benziyor....

Gözlerinde mahsun,  tatlı bakışı
İnsanı yürekten, candan yakışı
Siğarasını sol yandan yakışı
Vallahi billahi ona benziyor....

Rüzğardan dağılmış, zülfünde teli
Alnında görünmüş, açılan keli
Ağzında susmayan, o  tatlı dili
Vallahi billahi  ona benziyor....

         İbrahim Değerli..23.11.2006..

ŞİİR DOSTLARIMDAN..

Sırtında ceketi sedef düğmeli
Gümüşten kemeri sarmıştı beli
Maziye daldırdı o aşkın yeli
Vallahi billahi, ona benziyor………Abdurrahman yıldız

İbrahim Değerli
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Vallahi Bugün, İhaneti Gördüm....

Sakın olmaz deme, meydan da işte
Vallahi bugün ihaneti gördüm.
Vatan elden gidiyor bu gidişle
Vallahi bugün ihaneti gördüm..

Biri din düşmanı  biri gerici
Tıkanmış yasa işlemiyor merci
Şehitler geliyor devlet seyirci
Vallahi bugün ihaneti gördüm...

Asker pkk ile savaşır
Bizimkiler birbiriyle yarışır
Pkk meclis de serbest dolaşır
Vallahi bugün ihaneti gördüm..

Milletimin kini sel olup taştı
Gözlerinden akan kan ile yaştı
Şehit sayısı kırk bine ulaştı
Vallahi bugün ihaneti gördüm...

Her zaman kardeştir, Türkler ve Kürtler
Heder oldu gitti nice yiğitler
Irak'tan geliyor hep kötülükler
Vallahi bugün ihaneti gördüm...

Hiç yiğit çıkmadı sözünün eri
Hangi derdi saysam dert sürü, sürü
Devlet bitirmiyor muş bu terörü
Vallahi bugün ihaneti gördüm...

İbrahim'der sakın acıma bana
Gizli dertlerimi anlattım sana
Kızgınım uzak ol, yanaşma bana
Vallahi bugün ihaneti gördüm....

 İbrahim Değerli.18.10.2008.

İbrahim Değerli
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Vefasız Sevgili Gittin Gideli......

Gönlümde isyanım, dilimde naram.
Vefasız birini, sevdim seveli
Neşterle kessen de, kanamaz yaram
Vefasız sevgili gittin gideli......

Sende anla artık, aşkın farkını
Yine yükseklere, koydum tahtını
Her gün çekiyorum, gönlün kahrını
Vefasız sevgili gittin gideli......

Hani nerde, yar dediğim ortağım
Güvendiğim dalda açmaz yaprağım
Aylarca gülmedi, o gül yanağım
Vefasız sevgili gittin gideli......

Sevdan ateş olur yanar özümde
Hiç yalanım yoktur, bütün sözümde
Yaş kurumaz oldu, iki gözümde
Vefasız sevgili gittin gideli...

 İbrahim Değerli.17.01.2008..

İbrahim Değerli
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Vefasız..

Bırakıp gittiği, o günden beri
Bir gelse diyorum, gelmez vefasız
Yüreğimin içi, tam mahşer yeri
Bir bilse diyorum, bilmez vefasız! .

Kaç gecedir uyku, girmez gözüme
Tükendi dermanım vurdu dizime
Gözümdeki yaşlar aktı yüzüme
Bir silse diyorum, silmez vefasız!

Bir türlü bitmedi, verdiği süre
Yanar içim yanar, göz göre göre
Başını kaldırıp, baktı bir kere
Bir gülse diyorum, gülmez vefasız!

Sessizce kanarken hep içten içe
Yasını tutarken her gün her gece
Kalbimi ortadan ikiye üçe
Bir bölse diyorum, bölmez vefasız!

Her nereye baksam, dert pare pare
Gönlüm gitmek ister yine o yare
Şu dertli halime artık bir çare
Bir bulsa diyorum, bulmaz vefasız!

İbrahim Değerli(.27.04.2015.)

Şiir dostlarıma katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum..

'Yıllar boşa gitti cilveyle, nazla
Akıl mı bıraktı, o yeşil gözle
Gönlümün pasını şarkıyla, sözle
Bir alsa diyorum, almaz vefasız...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

İlmik, ilmik düğümlüsün yürekte
Hep sen varsın duamdaki dilekte
Sensizliğe silah çatmış nöbette
Şu garip halimi görmez vefasız.................Bülent BAYSAL

Derince yazılmış, ben silemedim,
Kadere bağlıymış, ben çözemedim,
Ömürler bitermiş ben yetemedim.
Bekledim gelmedin, seni vefasız.......Naime ÖZEREN...

Bu mestane reviş bu güzel cemal.kadar
Cemalini bana dönmez vefasız.
Mihri muhabbetim o kaşı hilal.
Aşkı derunumda görmez vefasız....Mahmut Ünsal

intizarım benim vefasız yare
o yokken zindandır baba bu yöye
yaralı yüreğe merhem bir çare
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bir bulsa diyorum bulmaz vefasız..şair Yusuf Değirmenci

Sensiz olduğum gün deli olurdum
Damarda kan gibi canım bilirdim
Yüzünü görünce huzur bulurdum
Bir kuru selamın salmaz vefasız....Ali Şahin (Elbistanlı)

Kalbimin kapısı, çalındı birden
o gözler ki vurdu,canı derinden
sonra çekip gitti,haber vermeden
bir dönse diyorum,dönmez vefasız.../ Canan EREN

Rüyama girse de pek kısa bir an
Gerçekten görüşmüş gibi bulunan
Bu garip aşığa yapmayıp yalan
Doğruluk dersini almaz vefasız. -Bedri Tahir Adaklı

Ömrüm dedim ömrümü çaldı.
Yüreğim dedim,acımadan yaraladı.
Nefesim dedim,hep yarım kaldı.
Uzattım ellerimi,tutmaz vefasız.  Nimet Öner

Uzaktan severim o zalim yüreği
Ne dokunur eli nede nefesi
Sıcaklığını arar gönül kafesi
Ne alemlerde şimdi bilmez vefasız.....Gönül BAĞ.

İbrahim Değerli
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Vursan Ne Çıkar.

Artık fayda etmez, ey gonca gülüm
Dağ gibi önüme dursan ne çıkar
Çektirdiğin her gün, işkence zulüm
Bir daha kalbimi kırsan ne çıkar.

Hiç bahar görmedi, gönlümün kışı
Bir tek ben bilirim, döktüğüm yaşı
Neyleyim ben artık, bu dertli başı
Dağlara taşlara vursan ne çıkar.

Hayalin sararken dört bir yanımı
Ellerine koydum, al bu canımı
Seninle yaşanan her bir anımı
Diyardan diyara sürsen ne çıkar.

Düşünmedim değil, kaç kez ölümü
Bulamadım sensiz doğru yolumu
Hazan bağımda ki solmuş gülümü
Kabrimin üstüne sersen ne çıkar...

İbrahim Değerli.15.12.2015.

Şiir Dostlarımın katkıları..teşekkürlerimi sunuyorum..

Ben seni gülden çok goncada sevdim
Hani sence de ben sevdamda devdim
Üzümde şıraydım, şarapta meydim
Küpümde sirkeye dönsem ne çıkar.........Bülent Baysal

azrail gelipte canım alınca
vede yetip hayattım son bulunca
dört kişi omzunda yolcu olunca
gelip namazıma dursan ne çıkar.....Şair Yusuf Değirmenci

Dikenin var diye dalımı kırdın
Sitemli sözlerle gönlümü yordun
Başıma bin türülü belayı sardın
Daha fazla dertler versen ne çıkar....Ali Şahin

Bir bilsen ne çektim o hilal kaştan
Selamın bekledim kurt ile kuştan
Aldın ya aklımı şu garip baştan
Her gece rüyama girsen ne çıkar... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Tırnaklarım kazımaz alnımın yazısını
Bilir misin kalbimin ayrılık acısını
Kim onarsın saplanan hançer yarasını
Kanayan yaralarımı sarsan ne çıkar...Talat Semiz 2

Sana bakışımı yanlış anladın,
Sekiz aydır benimle konuşmadın,
Nefret ettin, yanıma uğramadın,
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Artık hayatını versen ne çıkar? ...Yılmaz Örmeci

Yılları harcadın dönülmez geri
Zindana çevirdin kaldığım evi
Bin parça eyledin koskoca devi
Dünyayı önüme sersen ne çıkar....Bülent ARKAN

Bir dem sükut edip daldım hayale.
hayale kanar mı bu dil-i nale.
Gönül nice yandı narı visale.
Ben enkaza döndüm gelsen ne çıkar......Mahmut Ünsal

Giderken dönüp de bakmadın bile
Uzaktan hasretle bakışın niye
Düşündün mü bir kez ne halde diye
Artık mezarıma gelsen ne çıkar? ........ Naime ÖZEREN

Bitirmek istesen acı kaderi
Aydınlatmak için kara günleri
Anlatacağın bin bir bahaneyi
Artık duysam da hoş ben duymasam da... ibason

Seni çok sevmekmiş yaşarken ölmek
Unuttuğum yüzünü görsem ne çıkar
Artık iflak olup gülmez bu yürek
Bırak dönmeyi vursan ne çıkar...Adnan Çatalbaş

İbrahim Değerli
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Ya Rab! Ben Senin Kudretini Gördüm.

İlk emrin oku der, yüce Kuranda
Nereye baksam ayetini gördüm
Bedende dolaşan damarda kanda
Ya Rab! ben senin kudretini gördüm.

Gözle görülmeyen, her türlü seste
Elle tutulmayan, her bir nefeste
Bedenimi saran, bu can kafeste
Ya Rab! ben senin kudretini gördüm.

Şu yüce dağlarda, ormanda taşta
Gökyüzünden yağan, yağmurda yaşta
Yediğim ekmekte, içtiğim aşta
Ya Rab! ben senin kudretini gördüm.

Bire bin veren her türlü toprakta
Gazel olup yere düşen yaprakta
Bize yol gösteren, her dört kitapta
Ya Rab! ben senin kudretini gördüm.

Kaldırıp başımı, baksam bin kere
Ne varsa senindir, gökte ve yerde
Haram da helal da, hayır da, şer de
Ya Rab! ben senin kudretini gördüm.

İbrahim der yine, dönüşüm Sana
Her gün şükrediyor, verdiğin cana
Bin türlü nimeti verirken bana
Ya Rab! ben senin kudretini gördüm...

İbrahim Değerli.14.03.2016

Şiir dostlarımın katkıları..

Güneşin gözünde, ayın yüzünde
Dünyanın döndüğü, kendi izinde
Ozanın sazında, derviş sözünde
Ya Rab! Ben senin kudretini gördüm... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Denizin içinden sıcak ve soğuk
karışmadan geçer,senin eserin
yaradan aşkıyla alırım soluk
ya Rab! her yerdesin,kudretin büyük

mavi gökkubbede,okunan ezan
yüreğime düşer bir anda sevdan
boyun kıldan ince affet yaradan
ya Rab! her yerdesin kudretin büyük..// Canan EREN

Deliler gördüm akıllı ayırt oluna
Dert olmasa derman nerden buluna
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Olmasan kim verir düzen dünyaya
Yarab her yerdesin kudretin büyük,,,,,Ömer Gündoğan..

İbrahim Değerli
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Yalan Değil Sensiz  Olmuyor İşte.

Yar deyip yoluna güller döktüğüm,
Gel artık yüreğim yandı ateşte
Hayalde sevdiğim, düşte gördüğüm
Yalan değil sensiz olmuyor işte..

Hasretim  gam keder, özlemim  çile
İçimdeki isyan geliyor dile
Aylar günler değil, bir dakka bile
Yalan değil sensiz dolmuyor işte..

İçimde yaşayan sessiz varlığım
Gönlümde yeşeren cennet sandığım
Bahar geldi geçti, o gül yanağım
Yalan değil sensiz gülmüyor işte..

Yıllar var ki adın, dilimde hece.
Gönlümde feryadım kaldı sadece
Vur hançerini kalbime gizlice
Yalan değil sensiz ölmüyor işte..

 İbrahim Değerli..01.12.2008..

İbrahim Değerli
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Yanıp Durasın, Yar Benim Gibi.

Bir dua gibi, dilimde adın
Anıp durasın, yar benim gibi
Seninle olmaktı, bir tek muradım
Yanıp durasın, yar benim gibi.

Aşk neye yarar, canan olmadan
Geleceksen gel, vakit dolmadan
Azrail arar beni bulmadan
Sinip durasın, yar benim gibi.

Koskoca mazi durur karşımda
Hem ilkbahar yaz, hem de kışımda
Gündüz hayalde, gece düşünde
Dönüp durasın, yar benim gibi.

Artık can bile, dayandı öze
Gittiğim yollar çıkmıyor düze
İki kelime, bir tatlı söze
Kanıp durasın, yar benim gibi.

İbrahim Değerli.15.2.2017

İbrahim Değerli
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Yanıyor Yanıyor, İçim Yanıyor..

Acılar kalbime, düştü bu gece
Yanıyor yanıyor, içim yanıyor...
Çektiğim acıyı, sen duy sadece
Yanıyor, yanıyor,  içim yanıyor...

Has bahcemdeki, bozuldu bağlar
İçimdeki sevda ciğerimi dağlar
Gözlerim sel oldu, durmadan ağlar
Yanıyor yanıyor,  içim yanıyor..

Anılarım taze değildir elbet
Vefasıza düştüm, bilmiyor kıymet
Bir yanımda özlem, bir yanda hasret
Yanıyor yanıyor,  içim yanıyor..

Hiç kimse  kalmadı, gülümü deren
Ağlamadan geçmez halimi gören
Mümkünü kalmadı, yokmuş çarem
Yanıyor yanıyor, içim yanıyor...

              (12.06.2006)

İbrahim Değerli
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Yar Bugün, Beni Görmeye mi Geldin...

Kaç yıl geçti ki, sen gittin gideli.
Kaç yıl geçti, göz göze gelmeyeli.
Unuttum gül yüzünü görmeyeli,
Yar bugün beni görmeye mi geldin...

Boşa geçti gitti, sensiz  yıllarım
Seni hatırlatır, beyaz  aklarım.
Sen diye hasreti sardı  kollarım
Yar bugün beni sarmaya mı geldin......

Titrek ve korkak yüreğinle,
Dalından kopardığın güllerinle
Konuşmayan lal olan dillerinle
Yar bugün gönül almaya mı geldin....

Kimse ödeyemez, gönül hakkını,
Kimse silemez  yazılan bahtımı,
Adının arkasına soy adımı,
Yar bugün benden almaya mı geldin....

Sürecekse sürsün, sensiz bir yaşam
İçimde kalmasın, gam bir de tasam
Seni düşünürken, her sabah  akşam
Yar bugün sende ölmeye mi geldin...

                                          İbrahim Değerli....06.10.2006..

İbrahim Değerli
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Yar Diye Diye! .

Mecnun Kerem oldum, aşkı dermeden
Savrulur yellerim yar diye diye! .
Yanarım bir aşkla, seni görmeden
Kavrulur çöllerim yar diye diye! .

Ne elem, ne keder, gönül sarmıyor
Anladım hiç bir yol, sana varmıyor
Nasıl sevdim bilmem, aklım ermiyor
Serilir dillerim yar diye diye! .

Bedenim yoruldu, hayal kurmaktan
Aşkı şifa bildim, bıktım sarmaktan
Dizlerim tutmuyor, dövüp vurmaktan
Kırılır bellerim yar diye diye! .

Ne kadar muhtacım, sana bir bilsen
Bir gece ansızın çıkıp da gelsen
Yalnızken halimi, gelip bir görsen
Aranır kollarım yar diye diye! .

Eriyor yıllarım, dertler bitmiyor
Çıkarıp atmaya, gücüm yetmiyor.
Dilimde dualar, fayda etmiyor
Savrulur küllerim yar diye diye! ..

              İbrahim Değerli..26.05.2013.

Şiir dostlarima teşekkürlerimi sunuyorum..
'
Geceme gelirsin, uykumu böler
Anılar canlanır, içimi deler
Tutamam hayalin, aklımı çeler
Uzanır ellerim, yar diye diye...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Issız bir yoldayım sensiz yaşamda
Umarsız yüreğim yanmış har'ında
Bilsem de ölecem senin kolunda
Sessizce sar beni yar diye diye...........İbrahim Başar

Esen rüzgar gibi esen yellerim
Yar aşkıyla dua eder dillerim
Gönül bahcemiz de açan güllerim
Buram buram kokar yar deyi deyi....Dost Şeref

Dil susarsa gözlerim konuşur
Seni görende yürek tutuşur
Beklerken gün geceye kavuşur
Hasret düşer dile yar diye diye.....Nehir ÖZEN
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Rahatca yatamam uykum bölünür,
Yüreğim içerden sanki delinir,
Derdimi saklasam yine görünür,
Boş kaldı ellerim yar diye diye...AliŞahin 7

Belki, belki dedim kader gülmedi
Göçen kuşlar geldi o yar gelmedi
Be! zalim o nazın bir gün bitmedi
Yüzümü bek ettim yar diye diye.....H.ÖZ,

Gidiyorum yar diye diye
Benim de bir sevdiğim var diye diye
Ayrılık yazmış kaderime yüce Mevlam
Bilmem sebebi nedir, sor diye diye..Talat Semiz.

Gözlerim yoruldu, hayaller sustu
Onu şifa bildim, yar bana küstü
Kırılır dizlerim bir akşam üstü
Tükettim yolları yar diye diye......Bülent BAYSAL

Dik yokuşu bir nefeste çıktım da
Düze inmek tek başıma zor dedim
Zoru geçtik tut elimden çek dedim
Öyle yuvarlandım yar diye diye.....nergizçiğdem

Ufkunda sevdayı güneş bellesem
Güneşin içinden ışık dilesem
Işığın her teline takılıp gelsen
Yanarım aşkına sen diye diye... Bülent Aydınel.

Mevsim bahar olur sen geldiğinde
Bir görsem yüzünü yar dediğinde
Yüreğim dayanmaz bu hasretine
Gözlerim kapanmaz yar diye diye.Nazan Yinanç

ÜMİTLER,HAYALLER BİR BİR SOLUNCA,
HAYAT,YOLUN BULUR KENDİ YOLUNCA,
SENİ BİLMEM AMMA,ELİN OLUNCA,
DERİLİR GÜLLERİM YAR DİYE DİYE...Recep Parlak1

İbrahim Değerli
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Yar Etme Bana.

Mesken mi tuttun yar, elin yurduna
Hasreti özlemi, var etme bana..
Dönüp de bir kere, bak bir ardına
Şu koca dünyayı, dar etme bana.

Hayalde yaşarken en mutsuz anı
Acıya büründü göğsümün yanı
Gönlüm ellerde ararken dermanı
Zalimin birini, yar etme bana..

Bu nasıl yazgıymış, düşman başına
Bir kere sevdim de, Allah aşkına
Ömrümüz geçmesin boşu boşuna
Günleri ayları, zor etme bana.

Sen ele sevdalı, ben sana deli
Hep seni düşündüm, sevdim seveli
Ne kadar mutluydum, senden eveli.
Kalbimdeki aşkı, kor etme bana...

İbrahim Değerli..11.01.2016.

İbrahim Değerli
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Yaradan var, yaradan var.....

Yediğim ekmeği aşı
Tutduğum toprağı taşı
Gökdeki alayı arşı
Yaradan var, yaradan var...

Kuruyup yeşeren dalı
Petekte arıyı balı
Güneşi, yıldızı ayı
Yaradan var, yaradan var...

Her akşamı, her sabahı
Her helalı, her günahı
Her beyazı, her karayı
Yaradan var, yaradan var...

Gökdeki yağmuru suyu
Uçan kanatlı  her kuşu
İçimizdeki güzel huyu
Yaradan var, yaradan var...

Geceleri ve gündüzü
Yeminleri doğru sözü
Melekleri nurlu yüzü
Yaradan var, yaradan var...

  İbrahim Değerli...06.10.2006..

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaralıyım Ben...

Ayrılık açıyor, senle aramı
Varılmaz yollara, aralıyım ben
Anılar deşiyor, gönül yaramı
Sarılmaz kollarda, yaralıyım ben.

Gülmedi talihim, hiç aşktan yana
Kastın mı var bilmem, bu tatlı cana
Neler çektiğimi, gel sen, sor bana
Bilinmez dertlerle, sıralıyım ben..

Bu sevgimin  varsa, sence bedeli
Düşür mabedime namahrem eli
vefasız yar seni, sevdim seveli
Gülünmez bir bahtı karalıyım ben..

Gözlerimde durur, endişem, hüznüm
Karardı seninle, gecem gündüzüm
Senden vazgeçmeye,  kesmiyor gözüm
Silinmez yazılı, turalıyım ben..

Sevdanın böylesi, düşman başına
Tükettin ömrümü, boşu boşuna
Ölürsem yazsınlar, mezar taşıma
Görünmez bir yerde, sarılıyım ben

          İbrahim Değerli..07.08.2013..

Şiir Dostlarima teşekkürlerimi sunuyorum. Katkılarından dolayı..

Anladım sensizlik, benim kaderim
Ne şikayetim var, ne söz ederim
Bilsin ki dostlarım, ben de giderim
Dönülmez yer var ya, oralıyım ben...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Senin olsun işven çalımın nazın
Senin olsun her dem donduğum yazın
Bu hayal denizin sevda çıkmazın
Yarin ellerine darılayım ben.../Sibel Gökben Yalçın

Soldurdun yüzümü gözlerim gülmez
Çektiğim çileyi kimseler bilmez
Kaderim böleymiş kalemler silmez
Gelinmez yollarda yazılıyım ben...Ali Şahin Elbistalı..

kapıldım sevdana sürüklendim rüzgarına
savruldum oralardan buralara
ne can dedin tam olarak doyurdun beni
nede sevdam doydu sana.........@Sondefa

Sevgin yüreğimde çiçek bahçesi,
Her mevsim rengarenk gönlümün sesi,
Şikayet etmedim sevdandan ben hiç,
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Kaderim sensizlik,soluksuzum ben.Canan Ereren

huysuz gönlüm söz dinlemiyor
yüz ver aşkınla ölem diyor
senden başkasını sevmiyor
ne yapayım, hem aşık hem de
yaralıyım ben.................Nehir Özen

Hiç ilaç olmadın gönül yarama
Hasret koydun ötesini arama
Sana diyeceğim neler var ama
Bilesin yürekten yaralıyım ben…OZAN CEYHAN

İbrahim Değerli
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Yarım elma, Gönül alma...

Yarım elma,
Gönül alma derler ya,
Benim sevğimi, öyle sanma.

Seni düşündükce,
Sımsıcak duygular kaplar içimi
Sende bulurum, hissi kişiliğimi

Sonra sen,
Rüyalarımın, hayallerimin kadını olursun
Kalbimde durur
Yanımdan kaybolursun..

Sana kavuşmanın,
Özlemiyle yanar yüreğim
Seninle yuva kurmaktı
Özlemim ve tek dileğim..

Olmadı bir tanem
Sevsemde olmadı
Peşinden koşsamda olmadı
Bir tek,
Elimdekiler soldu
Ama,
İçimdekiler solmadı......

                       İbrahim Değerli...(07.09.2006)

İbrahim Değerli
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Yarim..

Bitmiyor dertlerim, dinmiyor sızım
Sen yoksun ki nasıl çekeyim yarim.
Gökdeki yıldızlar kadar yalnızım
Halimi kimlere dökeyim yarim.

Hayalin her daim, her gün karşımda
Suyumda, soframda, tuzsuz aşımda
Azrail duruyor yanıbaşımda
Boynumu kimlere bükeyim yarim.

Anla artık anla, sende halimden
Bir tek adın kaldı, düşmez dilimden
İstersen kalbimin orta yerinden
Sen iste kökünden sökeyim yarim.

Hiç farkım kalmadı, kerem mecnundan
Fermanımı sen yaz, sevda suçundan
Boynumdaki ipin tut bir ucundan
Ellerimle kendim çekeyim yarim..

İbrahim Değerli.01.07.2014.

Şiir dostlarima katkılarindan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir sana muhtacım, sende ilacım
Dizimde dermansın, başımda tacım
Düşersem dillere, kim anlar acım
Zalime nasıl diz, çökeyim yârim..' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Yardan gayrı gül haramdır bana
Sana gelen dert gelsin şu cana
Motif, motif adın işlemiş kana
Sen iste yolunda öleyim yârim.......Bülent Baysal

sensiz gözlerimin ışığı söner
Sanmam ki vuslatsız acılar diner
Kavuşmak için zor yolları dener
Gelde sana doğru akayım yarim....Ali Şahin

Hüzzamda raks ederken düşüm
Kıvırcık saçların,buğulu gözlerin
Gözlerim doluyor,sensizim yarim.
İmalı sözlerin,o gülüşlerin
Aklıma geliyor,sensizim yarim. Muhammet Salih Zengin.

Sevdim tutuldum
Kulun oldum, kölen oldum
Ben beni sırılsıklam buldum
Seni sevdikçe uslandım yarim.Talat Semiz

İbrahim Değerli
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Yas Tutmuş Kalbim, Sana Ağlıyor.

Yeşeren yaprak oldun, dalımda açan,
Kuş oldun, gönlüm de uçan,
Ceylan oldun, önümden kaçan.
Dallarım  kurudu,
Kuşlarım uçtu,
Ceylanım kaçtı.
Yalnızlığım dizildi gözlerime.
Her yer hazana döndü, gidişinle..

Hepsi göç eyledi, bilinmeyen yerlere.
Yosun tuttu, gönlümdeki akan derelere.
Ne aşklar! , içinde yüzüyor.
Ne sevğililer! , bana ses veriyor
Kayboldun gecenin sessizliğinde.
Battın sanki, derenin ince millerinde

Pişmanlığım,  ardı sıra dizilmiş yollara
Sanki benzedim, eşinden ayrılmış dullara
Her yer karanlık,
Ne ay bana ışık saçıyor
Ne yıldızlar yerinden kayıyor..

Sanki hepsi bana küsmüşler.
Hepsi benim olduğum yerden gönderilmişler.
Yok olmuş benliğim, birini arıyor.
Yas tutmuş kalbim,
Her gün, sana ağlıyor.....

                             İbrahim Değerli..(16.02.2006) ..

İbrahim Değerli
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Yas Tutup Boş Yere, Üzme Sevdiğim.

Nereme vurduysan, ordadır yaram
Dertlerim bin türlü, hangini sayam
Dermanı sendedir, ben nasıl saram
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim...

Ne oldu ki bize, ayrıldık senle
Gönül hüsran oldu, ah gidişinle
Bir daha sev dersen, sevmem yeminle
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim...

Acıttın canımı, aşk yalanıyla
Kalbime köşk kurdun, saray hanıyla
Vurdun can evimden, bin bir anıyla
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim...

İstersen ecel ol, tüket özümü
İstersen hiç sevme, görme yüzümü
Ölürken acıma, çevir gözünü
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim...

   ibrahim Değerli...(25.05.2012) .

Şiir ve şair dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..katkılarından dolayı..

Dokunma kanasın, yaram derindir
Gelirsin elbette, yanım yerindir
Derdimin dermanı, Mevlam Kerimdir
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim.................Mustafa Bay..Zeybek hoca..

Güzel sevdamıza Nazarmı değdi
Anlamadım bizim derdimiz neydi
Yoksa yaradanım böylemi sevdi
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim.................Hikmet Atiş..

Sevdadan uzaktı açılan güller
İnanıp konmadı aşık bülbüller
Sevmeği bilmeğen yüreği neyler
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim... …...........Abdurrahman Yıldız..

İstersen boş koyma sen sol yanımı
Yalanlarınla yaktın benim canımı
Görmezden geldin yürek yangınımı
Yas tutup boş yere üzme sevdiğim.................Reyhan Altaş

Tutacak bir dalın uzatma bana
Güvenip elimi vermem ben sana
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Yokluğan alıştım ben kana kana
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim................Emine Şafak.

Döktüğüm yaşlara dokun elinle
İki söz söyledin vurdun dilinle
Yıkadım gönlümü hasret selinle
Yas tutup boş yere üzme sevdiğim...................Bircan Mısırlı...

Derinde saklıdır gönlümde tahtın
İçime düşüyor, bin türlü ahtın
Kara yazıldıysa şu kara bahtın
Yas tutup boş yere üzme sevdiğim...............Sibel Gökben..

Ecelim elinden, derman istemem
Ölürüm dilinden, ferman istemem
Gelecem diyorsun, gelme istemem
Yas tutup boş yere üzme sevdiğim.................Bülent Baysal..

Hep uzaklarımda kaldın
Aşkını verip sonra neden caydın
Sen benim gönül sarayımda yardın
Yas tutup boş yere üzme sevdiğim................Nehir Özen..

Acıma sen durmadan acılar kattın
Sevgimi alıp kimlere kaça sattın
Kendini ahlarla nasılda donattın
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim.................Ahmet  Coşkun.

Adını dün gece durmadan andım
İçinde bir sızı duyarsın sandım
Aşkına boşyere aldandım kandım
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim...............Aşık Alemi..

Birgün o harına varacağım ben,
Aşkın otağında yanacağım ben,
Değerli tadında yazacağım ben,
Yas tutup boş yere, üzme sevdiğim...........İsmail Sadi Salcan

Güneşte ufuktan battı bilesin,
Sevdanın gemisi kalktı bilesin,
Bir kalemde seni sildim bilesin,
Yas tutup boş yere,üzme sevdiğim...Muharrem Avkın 3

İbrahim Değerli
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Yaşamak Güzel Kardeşim...

Sevda desem, aşk mı desem
Gönlümce eğlenip gülsem
Zevk sefa hür, bu gün neşem
Yaşamak güzel kardeşim..

Petek deki arısıyla
Başaktaki  darısıyla
Esmer beyaz,sarısıyla
Yaşamak güzel kardeşim….

Sağcı solcu, dincisiyle
Siyah beyaz,  zencisiyle
Kalp'de yatan sevgisiyle
Yaşamak güzel kardeşim…

Çiçek dalında güzeldir
Nefesin canda özeldir
Zaman her şeyi düzeltir
Yaşamak güzel   kardeşim…

Seven kalbi kırmayalım
Hataları bulmayalım
Gönüllerde  yanmayalım
Yaşamak güzel kardeşim…

                              İbrahim Değerli…(01.11.2006) ..

İbrahim Değerli
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Yaşamak Güzel, Güzel Kardeşim.

Aşksa kalp'de izi olsun
Sana baksın yüzü olsun
Varsın cilve nazı olsun
Yaşamak güzel kardeşim…

Gönül kuş olup uçarken
Kanatsız yerde koşarken
Aç kollarını sararken
Yaşamak güzel kardeşim…

Kalplere kapı açılsın
Yerlere sevgi saçılsın
Gönül gözümüz açılsın
Yaşamak güzel kardeşim…

Kısmetin var sana bakar
Her gününde bir can yakar
Kimi gaddar kimi kibar
Yaşamak güzel kardeşim..

Gün gelirmiş devran döner
Kalp ateşi bir gün söner
Dil susunca gözler söyler
Yaşamak güzel kardeşim..

Gençliğim gitti çağlarda
Aşk isyan eder dağlarda
Sahipsiz kalan bağlarda
Yaşamak güzel kardeşim..

Vatanın her taşında,
Güzelliği var kaşında,
Kısa yazın ilk başında
Yaşamak güzel kardeşim…

İbrahim söyler susalım
Gönülden sevgi kusalım
insan gibi yaşayalım..
Yaşamak güzel kardeşim....

                                                (26.10.2006.)

İbrahim Değerli
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Yaşamaktan eser kalmadı bende.

Yaşamaktan eser kalmadı bende.

Bu aşkın var mıdır, dünya'da eşi
Çaresiz dert bende, ıstırap bende
Gel artık gönlümün sönsün ateşi
Kanayan yaralar sızlıyor tende..

Hayalle geçerken her gün her anım
Sanki damarımdan çekilir kanım
Nasıl dayandı ki, dersen sol yanım
Yaşamaktan eser kalmadı bende.

Dünya'da olmazsa bir gün mahşerde
Sevenlerin ahı kalmazmış yerde
Gönlüm dayanmazdı, ama bu derde
Bilirim ki yine dermanım sende.

İbrahim Değerli..11.09..2006..

İbrahim Değerli
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Yaşıyorum Hala Yar  İçimde.

Sönmüş bir ateşin külü gibi
Duruyorum  hala yar içimde.
Ecele can veren  ölü gibi
Yaşıyorum hala yar  içimde.

Hem canımı, hem cananı üzdüm
Bazen dostta, bazen sana küstüm
Mümkünü olmayan, derde düştüm
Arıyorum hala yar içimde.

Bağrımdaki taşla alev alev
Gözümdeki  yaşla alev alev
Gönlümdeki aşkla alev alev
Yanıyorum hala yar içimde.

 İbrahim Değerli...10.10.2007..

İbrahim Değerli
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Yemin Olsun....

Ah  bir tanem, çok bekledim.
Bir seni, birde ölümü.
Ah  bir bilsen, ne çektiğimi
Ah  bir bilsen, seni ne kadar çok sevdiğimi....

Sevğin kalbimin içinde kıvranır
Acılar yüreğime sarmış dolanır.
Bu yaşamaksa, ben yaşıyorum
Dipsiz bir kuyuya düştüm çıkamıyorum..
Unutmak istesemde unutamıyorum...

Ah  bir tanem,
Bir seni istiyorum, birde ölümü
Kimse hatırlamasın,  dünümü, bu günümü,

Gök yüzünde ay
Güneş gibi içime doğsun,
Bana acı çektirmeden boğsun
Bir daha gelirsem dünyaya,
Eğer seversem, yemin olsun......

   ibrahim Değerli....(07.09.2006) ..

İbrahim Değerli
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Yeminin Mi var.

Bitsin bu ayrılık, bitsin bu eza
Ayrılık olmasın razıyım naza
Yetmedimi bana verdiğin ceza
Gelmemeye senin yeminin mi var?

Her gece yastığa koyarken başı
Seninle yaşarken hayali düşü
Gözümden düşecek bir damla yaşı
Silmemeye senin yeminin mi var?

Mutluluk ararken her bir resimde
Fırtınalar kopar can kafesimde
Adımı bir kere son nefesinde
Almamaya senin yeminin mi var?

Taş olayım yalan varsa sözümde
Sele serpe yatsam, her gün dizinde
İnan bir başkası yoktur gözümde
Gülmemeye senin yeminin mi var?

Her vakit sanadır, benim niyazım
Nerdesin baharım, kışım ayazım
Ortada ben kaldım, bir de namazım
Kılmamaya senin yeminin mi var?

İbrahim Değerli.21.6.2017

Değerli şair dostlarımın katkıları..Teşekkürler sunuyorum..

Tıkanmış belli ki vuslatın önü
Umutla yitirdik kaç tane dünü
Ahrete kaldıysa buluşma günü
Ölmemeye senin yeminin mi var? Mustafa Bay, "ZEYBEK HOCA"

Mecnunum kapında say ki bir köle
Aşkın da benziyor kurak bir çöle
Bir yudum su gibi yürürüm güle
Salmamaya senin yeminin mi var........ Bülent BAYSAL

Yıllarca bekledim gelirsin diye
Hayalini sordum her gün maziye
Birazcık bir ümit vermedin niye
Sevmemeye senin yeminin mi var?.......Güner Hacısalihoğlu

Her gece görürüm seni rüyamda
Gül yüzlü hayalin,candır ruhumda
İsmin feryadımda,ah-u zarımda
Duyup gelmemeye,yeminin mi var..?..Mahmut M. Özdemir

Sevene sevda baş tacı olurmuş
Yüreği hasretle hep yoğrulurmuş
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Seven sevdiğini arar bulurmuş
Bulmamaya senin yeminin mi var şiari Yusuf Değirmenci

Ah ettim hasret ile akıttım da gözyaşı
Bu sevda eritti dünyamda dağı taşı
Nerde eski günler nerde can yoldaşı
Gelmeyip unutmaya yeminin mi var....Talat Semiz

Saba yeli esti söğüt dalında
Mevsimler geçti en güzel çağımda
Bülbül ateş üfler közü bağrımda
Azat etmemeye yeminin mi var?.........Mine KUL

ne kadar özledim tatlı dilini
tutmak istiyorum pamuk elini
bekliyorum çalsın kapı zilini
çalmamaya senin yeminin mi var..........Ömer
Gündoğan

Ayrılık varmıydı, bu sevgimizde
Bakışlarım sendin,görmemek niye
Kış mevsimindeyim,bahar görmedim
Sevmemeye senin, yeminin mi var?Canan Ereren

İbrahim Değerli
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Yeni Bir Dünya Yarattın..

Sen giderken bir tanem!
Arkanda gözü yaşlı birini bıraktın
Gözlerimden akan yaşlarımla
Yeni bir dünya yarattın..

Sensiz yaşadığım, yalancı dünyamda.
Sahip olamadığım  arzularıma
Seni hatırlarken  akıtdığım göz yaşlarımla
Yeni bir sevgili yarattın..

Sen hiç sevmedin ki,
Anlamazsın, bu göz yaşları
Unuttum sanma!
Seninle yaşadım  o güzel anları,
Yine de olsun özlüyorum
Seninle geçen yılları
Yine dönersin diye,
Bir açık kapı bıraktım........

                      İbrahim Değerli...(25.05.2007) ...

İbrahim Değerli
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Yerin Dolmuyor......Beste; Ersin Kayışlı.

Ne Talihim güldü, ne de şu bahtım
Her yolu denedim, sensiz olmuyor.
Ne sarayım kaldı, ne gönül tahtım
Ne günüm, ne gecem, huzur bulmuyor.

Aşk denen çıkmazın, düştüm eline
Nasıl da kapıldım, böyle birine
Kimseyi koymadım, senin yerine
O gündür, bu gündür, yerin dolmuyor.

Tüketti ömrümü, cilvesi, nazı
kimseler vermiyor, verdiği hazı
Bakışlarda olsa, gül bazı bazı
Mehtab'ın gönlüme, artık doğmuyor.

Esmiyor başımdan, sevdamın yeli
Gözlerimden akan, gönlümün seli
Bana reva gördün, bu mecnun hali
Yar seni unutmak, mümkün olmuyor.

İkinci baharım, güzden vuruldu
Çileli bedenim, erken yoruldu
Kalbimin üstüne, mahşer kuruldu
Mezara girmeme, lüzum kalmıyor.

ibrahim Değerli.25.08.2013.

 SÖZ: İBRAHİM DEĞERLİ
MÜZİK: ERSİN KAYIŞLI
SESLENDİREN: MUSTAFA AÇIKGÖZ
..

Şiir dostlarıma katkılarından  teşekkürlerimi sunuyorum..

Düşmüşüm yoluna, dönemem geri
İşlemiş içime, gizlidir seri
Ne yerde, ne gökte, ne belli yeri
Var mıyım, yok muyum, aklım almıyor.' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Yokluğun aşikar zordur çekilmez
Volkan patlar dağlar yakar geçilmez
Takat yok dizlerde, gözle seçilmez
Menzilime artık güneş doğmuyor...........Bülent BAYSAL

Hasreti çığ oldu boydan aşıyor
Kalmadı hiç gücüm saprım taşıyor
Bir umut var sanıp öyle yaşıyor
Beklerim yolunu haber salmıyor....Ali şahin (Elbistanlı)

Güftelerim sana,duyuyormusun,
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Gözlerim gülmüyor,sensiz olmuyor,
Yollara baksam da,anlamıyorsun,
O gündür bu gündür, yerin dolmuyor.Canan Ereren

İbrahim Değerli
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Yetmez mi Artık..

Selam, sabah edin Şeyda bülbüle
Gam keder çektiğim, yetmez mi artık?
Gülistan bağımda solmuş gülüme
Gözyaşı döktüğüm, yetmez mi artık?

Beklerken daha dün gece, yolumu
Kollarında bitsin ister, sonumu
Sevdası uğruna, eğdim boynumu
Önünde çöktüğüm, yetmez mi artık?

Nasıl katlandım ki, bunca zulüme
Yaşarken götürdü, beni ölüme
Artık sözüm geçmez, deli gönlüme
Hüzünler ektiğim, yetmez mi artık?

Al canımı kurtar, yar bu bedenden
Mevla'm dilemişse, ne gelir elden
Hayalinden başka, ne kaldı dünden
Uzaktan baktığım, yetmez mi artık?

İbrahim Değerli.12.01.2015

Şiir dostlarıma bana eşlik ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum..

'Her adım umutken, bizi ne gerdi
Biz aşkı ararken, o yere serdi
Kader mi sanmıştın çileyi, derdi
Ağıtlar yaktığım, yetmez mi artık? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Daha ne istersin, ne kaldı geri
Bu dünya kaç kuruş, nedir ederi
Peşin ödettin ki, toptan gideri
Kuruttun bağımı, yetmez mi artık............Bülent BAYSAL

Sevdamın uğruna,mecnunlar gibi,
Kordan ateşlere, attım kendimi.
Çilem çoktan aştı sabır bendimi.
Çektiğim acılar,yetmezmi artık. Mahmut Mücahit Özdemir

Bir yolunu bulup çıkma karşıma
Boşuna sızlanıp boşa ağlama
Elveda diyorum sakın şaşırma
Nokta koydum aşka, yetmez mi artık? .........Naime ÖZEREN

Bağlanan sen gibi zülfü Leylaya.
Elbet mecnun olur düşer sahraya.
Öyle düşmüşümki narı sevdaya.
Aşkınla yandığım yetmezmi artık......Mahmut Ünsal

Sözlerin yalanmış bu garip kandı
Bir bilsen yüreği kor olup yandı
Dertlerine derman olursun sandı
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Sel olup aktığım yetmez mi artık....Ali Şahin (Elbistanlı)

İbrahim Değerli
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Yıllar Mı Kaldı.

Hasret özlem koydum senin adını
Sensiz gezmediğim eller mi kaldı
Ey! yalan dünyanın, zalim kadını
Seni anlatacak diller mi kaldı

Dolaştık alemi, hep diyar diyar
Ne sen mesut oldun, ne ben bahtiyar
Sana ne yaptı bu, yaşlı ihtiyar
Sana kavuşacak yıllar mı kaldı.

Ömür geçip gitti, ya geç, ya erken
Sana bir sevgili, bir yaren derken
Sinemde bin türlü, dertlerim varken
Yükünü çekecek beller mi kaldı.

Senin boynunadır, bütün vebâlim
Ne düşlerim kaldı, nede hayalim
Düştüm ocağına perişan halim
Elleri saracak kollar mı kaldı.

İbrahim Değerli.25.06.2015

Şiir dostlarıma katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum..

Doyurdun acıya böyle bilesin
Ta ilk günden beri bende çilesin
Seni çoktan sildim sende silesin
Yaktın sana çıkan yollar mı kaldı........ Bülent BAYSAL

'Zamanı bir metre mi sandın,
Ölçtün de beni zamana mı bıraktın,
Aşkın zamanı, bulunduğu anda değil mi?
Şimdi bitti diyerek gidiyorsun,
Bende gitme diyecek derman mı kaldı? '...Önder Karaçay

Hasretle beklediğim yollar mı kaldı
Baharımda çiçek açmaz dallar mı kaldı
Gönlümda boz bulanık seller mi kaldı
Umutsuz sevda yerden yere vurdu beni..Talat Semiz 2

Bu nasıl bir sevda,nasıl bir hasret.
O gözlerde kaldı,kurduğum Cennet.
Yanan şu kalbime,demeki sabret.
Vuslata erecek,haller mi kaldı.? ..........Mahmut M. Özdemir

'İtiraf et desen, ederim amma
Kalbim paramparça, tutmuyor yama
Sensizlik gurbette düşürdü gama
Vuslata ermeye yollar mı kaldı? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sendedir duam sensin amelim
Gönlümde özlemin taht-ı esirim
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Geze de beden yürekte nasırım
Arayıp sormadığım el mi kaldı....... çılgıncesur yürek

İbrahim Değerli
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Yıllar Ne Çabuk Geçmiş...

Gün batımı sahilde yalnız gezerken
Yıllar sonra eski bir, dosta rastladım
Ellerimden tuttu sarıldı aniden
Yıllar ne çabuk geçmiş anlayamadım.

Gözümde buğulandı, sanki anılar
Daha bu gün gibiydi, sanki o  yıllar
Hasreti özlemini sararken kollar
Yıllar ne çabuk geçmiş  anlayamadım...

Yüreğime sevdası yer edinince
Gözlerimden döküldü yaş ince ince,
Göz yaşlarımı elleriyle silince
Yıllar ne çabuk geçmiş anlayamadım.

Şimdi ermese de hiç bir şeye aklım
Olmadı içimde hiç gizli, hiç saklım
Ey benim sevdiceğim gönül nikahlım
Yıllar ne çabuk geçmiş anlayamadım.

 İbrahim Değerli.23.09.2008..

İbrahim Değerli
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Yıllar Sonra.

Hani, O gün
Derdimi anlatmıştım sana
Bir kırık kalp, bir de kara sevda
Sen arkanı  dönüp gitmiştin
Yıllarca emek verdiğimiz
Aşkımızı bitirmiştin.

Bense bakamadım
Bana bakan gözlerine
Uzatamadım ellerimi ellerine
Belki,
Senden ayrılamam diye.

 O gün,
Seni uğurladım, göz yaşlarla
Bir kefen giydirip,
Koydum içimdeki mezara
Çıkmasın diye, örtüm toprakla
 Ama,
Yine çıktın yıllar sonra...

  İbrahim Değerli.(29.01.2007)

İbrahim Değerli
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Yine Hasret Düştü.

Yine hasret düştü, senle arama
Beni diyar, diyar sürdükten sonra
Çare bulunmuyor gönül yarama
Bir kere kalbimi kırdıktan sonra..

Bu gönül işine aklım ermiyor
Her yolu denedim, sana varmıyor
İnan başkasını gözüm görmüyor
Seninle hayaller kurduktan sonra.

Günbegün artıyor dinmiyor acım
Yaşamam için tek, sana muhtacım.
Kavuşmaktan başka, yoktur ilacım
Saatler seninle durduktan sonra.

Duy artık, duy beni, ey vefasız yar
ölsem de, kalsam da kararım karar
Son pişmanlık artık, ah neye yarar
Beni yüreğimden vurduktan sonra..

İbrahim Değerli..22.03.2015

Şiir Dostlarıma katkılarndan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum..

Uğraştım, didindim, yerin dolmuyor
Kaybettim kendimi, kimse bulmuyor
Düşenin bir dostu, bile olmuyor
Yolumuz yokuşa, sardıktan sonra...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sanadır bu çağrım duy artık sesim
Peşin sıra bil ki nefes nefesim
Viran oldu dön bak gönül kafesim
Hazan vurup bağlar solduktan sonra...... Bülent BAYSAL

Yuvası olmayan garip bir kuş-tum
Kırık kanadım-la hep sana uçtum
Çıkışı olmayan kuyuya düştüm;
Hançerin kalbimi yardıktan sonra.......Metanet Yazıcı

Şu deli gönlümdür aşkına kanan
Tatlı gülüşlerin sevdalım sanan
Aldanıpta oldum hasretle yanan
Artık gelme canım verdikten sonra...Ali Şahin (Elbistanlı)

KIRILAN KALP OTANAMAZ YENİDEN
FAYDA GELMEZ TABİP SENİN ELİNDEN
O YAR KIRDI BENİ CANIM GÖNLÜMDEN
GELMESİN DE DOKTOR BU GÜNDEN SONRA..Tahsin Emek.

Feryat figan ettim gitmekal deyi
Başkasına veeme bu sevgiyi
Kaparım kalbimi sokmam kimsyi
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Gözlerim yolara daldıktan sonra..Şair Yusuf Değirmenci

Acele edersen bitmez bu düğün
Elimi eline koyarım bugün
Kaçandan hayır yok derim ölürsün
Sevdamı yıkıp da gittikten sonra...Şükrü Enhoş

Umutla bakardım,senle yarına
sebepsiz gidişin çok koydu bana
yüreğin tutuşup pişmanlık sarsa
bulamazsın beni öldükten sonra...//Canan Eren

Yeşerdi çöller im baktım yüzüne
Yalanmış gülüşün kandım sözüne
Sensizlik çöl olur varsam izine
Baharım hazana kaldıktan sonra...Adnan Çatalbaş

İbrahim Değerli
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Yokluğuna Alışamadım...

Meğer bir sevdaymış burnumda tüten
Hasretine senin dayanamadım
Beni bu hallere sensin düşüren
Yokluğuna senin alışamadım.

Gönlümün içinde söndü kandilim
Mutluluğu arar oldu bu halim
Tarifi mümkünsüz dönmüyor dilim
Hasretine senin dayanamadım.

Gezdiğim her yerde hatıran dolu
Bulamadım ne sağı ne de solu
Kavuşmanın yok mu,  başka bir yolu
Yokluğuna senin alışamadım.

 İbrahim Değerli.25.06.2011..

İbrahim Değerli
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Yokmuşsun Meğer. Beste; Ersin kayışlı

Bakarken maziye, sessiz derinden
Baktığım yerde sen, yokmuşsun meğer.
Kanattın kalbimi ince yerinden
Kalbime saplanan okmuşsun meğer.

Gözümde yaş oldun, gönlümde hüzün
Adı var kendi yok, gece gündüzün
Aklımdan çıkmıyor, o güzel yüzün,
Bir varmışsın bir de, yokmuşsun meğer.

Anlamı yok sensiz, geçen zamanın
Gözümde canlanır, hergün her anın
Bir acı üstünde durur sol yanım
Kalbime saplanan, okmuşsun meğer.

Bu hasret bu özlem, vermiyor aman
Varlığın bir alev, yokluğun duman
Geriye dönüpte baktığım zaman
Bir varmışsın bir de, yokmuşsun meğer.

İbrahim Değerli.26.11.2013..

 SÖZ: İBRAHİM DEĞERLİ
MÜZİK: ERSİN KAYIŞLI
SESLENDİREN: MUSTAFA AÇIKGÖZ
..

Şiir dostlarma teşekkürlerimi sunuyorum..

'Sevmişim bir kere, ne gelir elden
Gözümde yaş değil, acıdır selden
Çaresiz sorarım, rüzgardan yelden
Bir varmış bir de bak, yokmuşsun meğer...' Mustafa Bay..

Bir varsın bir yoksun
geçip gitti zaman.
kalbimde her an bir korsun,
yanan bir ateş, biraz da duman. İbrahim Kavas..

Gözümün yaşısın,yüreğim hüzzam
Şarkılar da hep sen,mevsimim hazan.
Masalımsı aşkı,benmişim yazan
Bir varmışsın bir de, yokmuşsun meğer. Canan Ereren

Bir vefa beklerdim geçmişten ve senden
Umut kesilmiyor yalnız bırakıp gidenden
Beni perişan edeip bağrımı acıyla delen
Can yakan hançerden farkın yokmuş meğer..Talat Semiz.

Sevmişim ben seni dermanı aratma
Fani dünyamda fırtınalar yaratma
Kalbime hançeri bari sen saplama
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Kanayan yüreğime ayrılık yaşatma.......Reyhan Altaş

Atmadım maziye belki dönersin
Yüreğin sızlar da birgün gelirsin
Avutmuşum kendimi sende özlersin
Bir varmışsın bir de, yokmuşsun meğer.
Kalbime saplanan, okmuşsun meğer. Adnan Çatalbaş

İbrahim Değerli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yol Oldu Bugün.

Artık siz söyleyin, ilk göz ağrıma
Günler aylar derken, yıl oldu bugün
Hasreti düşerken, yanık bağrıma
Tutuştu yüreğim, kül oldu bugün..

Yaşarken bir bedende iki canla
Geçti gitti yıllar, kederle, gamla
Gözümden süzülen, hergün bir damla
Aktı yağmur oldu, sel oldu bugün.

Silemem ne yapsam, o gül yüzünü
Her sabah seninle açtım gözümü
Unutmakmış artık, bunun çözümü
Yaren yar dediğin, el oldu bugün.

Artık sözüm geçmez, bu göz yaşıma
Hangi gün yaz oldun, gönül kışıma
Düşünürken yalnız sensiz başıma
Koca dağlar bile, yol oldu bugün.

İbrahim Değerli(.10.1.2015.)
Şiir dostlarımın katkıları.teşekkürlerimi sunuyorum.

Her adım umutken, bizi ne gerdi
Biz aşkı ararken, o yere serdi
Kader mi sanmıştın çileyi, derdi
Ağıtlar yaktığım, yetmez mi artık? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

İbrahim Değerli
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Yorğun Bir  Kalbim Var, Durdu Duracak.......

Gözlerin karşımda hüzün denizi
Hayallerim beni,  yordu yoracak
Kandırmayalım  kendi kendimizi,
Hasretin sırtımdan vurdu vuracak

Sana değil benim sessiz isyanım
Bir can kafesimde geçiyor anım
Bir dar ağacında durur fermanım
Yorgun bir kalbim var,durdu duracak.

 İbrahim Değerli.08.02.2011.

Dost kalemlere teşekkürlerimi sunuyorum..

Çile mi kader mi, başıma gelen
Yazılsa dağlara, taşları delen
Hiç yok ki derdimi, anlayıp bölen
Bir can kaldı tende, bıktı bıkacak...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

İbrahim Değerli
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Yufka Yüreklim..

Ah! ..yufka yüreklim ah!

Sana demedim mi?
Bu aşkı bu yürek taşıyamaz diye,
Sana demedim mi?
Bu sevda yükünü, bu omuz kaldırmaz diye.

Kanadı kırık kuş misali,
Çırpınıp duruyorsun,
Başı boş bir hayalin önünde,
Savrulup uçuyorsun.

Gözlerinden akan yaşların,
Yüzündeki imdat çığlıkların,
Göz üstünde duran
Kaşların, bakışların.
Feryat ediyor sanki..

o yufka yüreğin küsmüş sevmelere
Hergün baktığım gözler
Hasret kalmış gülmelere
Sanki! kanatlanıp göçüyorlar başka yerlere

Şimdi! yüreğinin kıyısındasın ey yar!
Al üstümden bakışlarını gözlerini
Al üstümden yazı kışı mevsimlerini,
Ne yağmur yağdırsın, ne de kar....

Haydi git artık, yufka yüreklim
Biliyorum sevmeye, sevilmeye acizsin
Giderken söyle, o yufka yüreğine
Bana bir mezar taşı dikip de gitsin.....

İbrahim Değerli.  (09.06.2012) .

Şiir dostlardan teşekkürler..

İki damla göz yaşına aldandın
Zannettinki sana hasret inandın
Yufka yürek, ah çekince kanadın
Nasıl onla onlarca yıl dayandın.....Abdurrahman Yıldız

Miratı Sameddir, kalplerin içi!
Sen, sen ol, doldurma oraya hiçi!
Sultan-ı kalp iken, alemin Rabbi;
Hiç deme faniye; canımın içi! .......Ülkü Şahin

Haydi durma git doğru zulmete
katlanmak deymez bukadar zahmete
nasıl olsa giremeyeceğiz halvete
Mezarımdaki taşı sökmeden git.....Eşref İnanç.
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Ey yar
Yürekte volkan, yangınlar var
Kal demeden, gitmelere hazırlık var
Sanmaki saat vuslata beş var
Git yar
Renklerini al mevsimlerini
Köpüren dalğalarını, maviyi
Taze açmış erguvanlarını da al
Türküleri de
Sana ait ne varsa al
Canımıda al, unutma
Haydi şimdi hoşcakal
Git yar.............................................Bülent Baysal....

O Gül yüzün sararıp solmuş
Güzel gözlerin kanla dolmuş
Belliki sende bir hal olmuş
Bunca yıl nasılda aldandın.......Hikmet Atiş

İbrahim Değerli
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Yüreğim Bomboş..

Uzaklara bakarken derinden
Kanıyor yüreğimin ince yerinden
Bedende, yürekte bir yara
Kabuk bağlamadı, üstünü sara, sara.

Gözlerim bakıyor,
Uzaktaki boş bir çerçeveye
Ne kadar güzel, ne kadar hoş
Çerçeve dolu olsa da,
Gözlerim bomboş........

Umutlarımın düştüğü yerde, bir kör kuyu
Kabusların kaçırıyor, tatlı uykuyu
Buğulu cam ardında karanlıklar
Nekadar güzel, ne kadar loş
Uzatsam karanlığa ellerimi
Ellerim bomboş.....

Gönlümde yeşerttiğim, kurumuş bir dalı
Yere düşerken,
Bana düştü, bir gazel yaprağı
Kısmetim, bir kör talihime bağlı

Gönlümün içi,  yaylalar kadar serin
Kimse yok içinde, büsbütün boş
Gönül sana koşsa da
Yüreğim bomboş.......

                           İbrahimDeğerli.....06.10.2009

İbrahim Değerli
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Yüreğime bir aşk,  koydu koyalı.

Aşkına kul oldum, yayıldı ünüm
Yüreğime bir aşk,  koydu koyalı.
Birine benzemez, dünüm bu günüm
Vefasız eline kaldım kalalı.

Aklımdan çıkmıyor hayali düşü
Gurbet ellerine sararken  göçü
Bulamadım onun yanında gücü
Hasreti gönlüme saldı salalı.

Dertlerim çoğalır hep azar azar
Kalbim sevgisini hep ona  kusar
Konuşan dillerim görünce susar
Aklımı başımdan aldı alalı.

İbrahim Değerli..28.03.2007..

Şiir dostlarımdan..teşekkürler..

Güzelliği beni esir eyledi
Aldı gönlüm beni viran eyledi
Dert bir iken bir dertte o ekledi
Mah cemale aşık oldum olalı………….Abdurrahman Yıldız

İbrahim Değerli
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Yüreğin Sızlar.

Unuttun mu bana, verdiğin sözü
Unutsan da şahit, gökte yıldızlar
Gel de gülsün artık, gönlümün yüzü
Bir görsen halimi yüreğin sızlar.

Dolaştığım her yer maziye bakar
Her cadde sokaktan, hayalin çıkar
Gözümden yaş değil, hasretin akar
Bir görsen halimi yüreğin sızlar.

Sen gittin gideli, görenler acır
Kabuksuz yarama dokunsan sancır
Gelen diken ekti, gidenler incir
Bir görsen halimi yüreğin sızlar.

Aklım da fikrim de hiç ermez oldu
Dost diye bildiğim hiç görmez oldu
Gözüme uykular hiç girmez oldu
Bir görsen halimi yüreğin sızlar..

İbrahim Değerli.10.2.2017

Şiir dostlarımın katkıları...

Acırsan 'eserim' diyerek bir de
Pay çıkar bilirim bendeki derde
Nasılsa birleştik darda, kederde
Bir görsen halimi yüreğin sızlar.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Ne soran var beni ne hatırlayan
Aşk gerçek sanmıştım meğerse yalan
Gönül yaralarım kanıyor her an
Bir görsen halimi yüreğin sızlar......Cemil ÖKSÜZ

Unuttun mu, verdiğim “emekleri”?
Sen hasretimken, sustuğum sözleri,
Nerde kaldı bu sevdanın g/izleri
Bir görsen halimi yüreğin sızlar. Gül Başpınar

Yine efkar bastı,şu dertli başı.
Geçmez oldu günler,haftalar aylar
Ruhum per perişan,dinmiyor yası
Bir görsen halimi,yüreğin sızlar...Mahmut M. Özdemir

İbrahim Değerli
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Yürek sızım, Gönül Hırsızım..

Bir nisan yağmuru gibi yağsan
Yüreğimin orta yerine.
Kokun toprak kokusu gibi,
Sinse üzerime.
Bir ilaç gibi, bir melhem gibi,
Sürülse bedenime.
Yılların götürdüklerini,
Sunsan önüme...
Ne göz yaşı kalır, gözlerimde
Ne hüzün kalır,
Sensiz gecelerimde...

Her yere,
Boş bir çerçeveden, bakar gibi bakmasam
Seni her zaman ki gibi, karşıma  alsam,
Seninle olmayan yalnızlığımı
Kadere olan bahsızlığımı
Kollarına koysam.

Nerdesin, gel artık,
yürek sızım, gönül hırsızım...
Seni çok özlemişim ben..

  İbrahim Değerli.(.03.09.2009)

İbrahim Değerli
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Yürekten Sevmeyi Unuttum Artık...

Dertlere kedere büründü gönlüm
Felekten gülmeyi unuttum artık.
Kurbanlık bir candır, canana ömrüm,
Ağlarken gülmeyi unuttum artık..

Bir Sevdamız vardı, dağlardan yüce
Hangi gönül dayanır ki bu güce
Yasını tutarken, kırk gün kırk gece
Yüzlerden silmeyi unuttum artık..

Kırdığın gönüldü sevdanı çeken,
Hasretti özlemdi burnumda tüten
Hayalinle her gün avunur iken.
Hayale dalmayı  unuttum artık..

Yanıp kavrulurken, gönül yelinde
Dertlerin çaresi, senin elinde
Görmen mümkün değil, günün birinde
Ecelden ölmeyi unuttum artık...

                   İbrahim Değerli.26.01.2013.

Şair dostların kaleminden dökülenler.teşekkürlerimi sunuyorum..

'Bir seni bekledim, gelirsin diye
Avundum geçmişle, döndüm maziye
Sen ise halimi sormadın niye
Yürekten gülmeyi unuttum artık...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Unutma dost, yürekten sevmeyi unutma
Sevgilinin eli değilse uzananıp tutma
Dertsiz sevgi yoktur, sen de dert katma
Yaşamak yürekten sevmekle mümkündür... Talat Semiz..

Hilal kaşlar ile dize getirdi
Peşine düşürdü çokça çektirdi
Nasıl bir sevdaydı, ömrü bitirdi
Onsuz yaşamayı unuttum artık.............Abdurrahman Yıldız

yürekten sevmeyi ilke edindim
sevgiyle aşk ile seven yürektim
yürek tarlamıza mutluluk ektim
sevgisiz aşkları unuttum ustam..Dost Şeref..

Yürekler buğulu puslu olsada
Çehreni keder dertler sarsada
Gözlerin gam ile yaşla dolsada
Gönülden bir dosta varalım artık...Adnan Çatalbaş

Riyadan riyaya yelken uçurdum
Telaşımdan dümen elden kaçırdım
Her derdin suçunu nefse geçirdim
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Kendime bulmayı unuttum artık..Cahit Telkök..

Düştüm bir sevdanın çıkmaz yoluna
Ağlamak bilmeyen gözler uğruna
Yorulmak bilmeden geldim sonuna
Hayata gülmeyi unuttum artık..............İbrahim Başar

Kapıldım rüzgarına düştüm aşkın eline
İnandım da sana kapıldım tatlı diline
Aşka esir düştüm bende kapıldım seline
Ecelden sensiz ölmeyide unuttum artık......Reyhan Altaş

hayata küstüm gidiyorum işte
arkamdan yasımı tutma diye
arkamdan ağlama ben gittim diye
seven bendim sen sevmeyi unuttun..Saadet Kılıçaslan 1

Dertlerle yoğruldu yorgun şu gönlüm,
Yinede ah etmez acılı ömrüm,
Sen görme istemem kalmadı gücüm,
Yürekten gülmeyi unuttum artık.....Canan Ereren

Lodoslar yük vurmuş barksız martıya
Hasretin gam yükü sığmaz tartıya
Vuslatın umudu geçmez artıya
Hayale dalmayı unuttum ARTIK.Celil Çıngır..

İbrahim Değerli
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Zamanla Unutur,  Alışırsın Sen de..

Hasreti özlemi  dikme gecelere
Zamanla unutur, alışırsın sende
Bir hüzün, göz yaşı, ekme kem gözlere
Zamanla unutur, alışırsın sende....

Gezerken yollarda, bakına bakına
Anıların  gelir, uzaktan yakına
Bir resim, bir anı, düşerse aklına
Zamanla unutur, alışırsın sende....

Kadermi felekmi, bizleri ayıran
Geçmeyen günlermiş, ayrılık sayılan
Seven sen misin ki, ben miydim ayrılan
Zamanla unutur, alışırsın sende....

                             İbrahim Değerli..22.12.2012.

Dost kalemler..

Unuttum desemde, inanma bana
Bilsen ne zor demek, yakıla yana
Bunca hatıra var, ah! anlasana
Zamanla unutmaya, alışırsın sende... Mustafa bay..

Alışmak ölmekten beter,
ama olsun,,, bu acı bitsin be yeter,
Sevilmeden sevmek,eder derbeder,
Her aşkın sonu değilmi bu yakar gider... Muhammer Şerif..

Ben nasıl alıştım bakta gör işte
Dertler yükselişte umut inişte
Maziyi yok sayıp gel unut işte
Zamanla unutmaya alışırsın sen de...Hülya Büyüköner Cansıla..

İbrahim Değerli
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Zor Gelir Bana..

Fermanım yazılmış, bir yar diliyle
Sanki koca dünya dar gelir bana.
Azrail'i tutmuş gelmiş eliyle
Adım adım ölüm, ar gelir bana.

Gülse de gözlerim kan ağlar içim
Cehenneme döndü, sensiz cennetim
Sönmüyor içimde sevda ateşim
Bağrımdaki ateş kor gelir bana..

Vururken kalbimin orta yerinden
Artık şifa olmaz, yaram derinden
Gel  kendin gör beni,  sorma birinden
Ayrılık acısı zor gelir bana.

Dilinden dökerken bütün zehrini
Yakıp yıkıp gitti, gönül şehrini
Çekerken derdini bunca kahrını
Sandım ki gönlümde yar gelir bana

 İbrahim Değerli..19.09.2008.

İbrahim Değerli
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