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Muammer Baydere

Ben Muammer Baydere, boyun eğmem kedere
    Giresun'da doğmuşum, dertlerimi boğmuşum

         İstanbul'da yaşarım, sevmek benim başarım
         Orta okul tahsilim, pek de cahil değilim

    Askerliği bitirdim, aklı başa getirdim
    Bir zamanlar şofördüm, kaza yaptım dert gördüm

         Şimdi şiir her şeyim, yoktur başka bir şeyim
         'Özlemlerim Çıldırdı', daha başka ne deyim

    Günden güne soluyor 'Umutlarım Komada'
    Derde derman aramam Milano'da Roma'da

        Dostlarımın sevgisi hayat verdi kan verdi
        Bana bir şey olmadı 'Hayallerim Can Verdi'

    Ne zararım ne kârım evvel Allah bekarım
    Biyografim nedir ki yüreğimle ben varım.

    Şiiri, sevgiye giden yolda bir köprü olarak gören şair,
    şiirin kendisi için önemini şu dörtlüğüyle ifade ediyor ve
    tüm şiir severlere, tüm antoloji com dostlarına sonsuz
    sevgilerini,saygılarını iletiyor.

      'Ben şiirsiz bir hiçim
      Yok sayarım kendimi
      Şiir benim sevincim
      Yaşamamın nedeni...'
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.Biyografim Ve 'Umutlarım Komada'

Biyografim

    Ben Muammer Baydere, boyun eğmem kedere
    Giresun'da doğmuşum, dertlerimi boğmuşum

         İstanbul'da yaşarım, sevmek benim başarım
         Orta okul tahsilim, pek de cahil değilim

    Askerliği bitirdim, aklı başa getirdim
    Bir zamanlar şofördüm, kaza yaptım dert gördüm

   Dostluğa çok düşkünüm,bahar olur kış günüm
   Yaradandan direncim, inadına bir gencim

         Şimdi şiir her şeyim, yoktur başka bir şeyim
         'Özlemlerim Çıldırdı', daha da ne diyeyim

    Günden güne soluyor 'Umutlarım Komada'
    Derde derman aramam Milano'da Roma'da

        Dostlarımın sevgisi hayat verdi kan verdi
        Bana bir şey olmadı 'Hayallerim Can Verdi'

    Ne zararım ne kârım evvel Allah bekarım
    Biyografim nedir ki yüreğimle ben varım.

      'Ben şiirsiz bir hiçim
      Yok sayarım kendimi
      Şiir benim sevincim
      Yaşamamın nedeni...'
                            MB

Saygıdeğer şiir dostları,burada  şiirsel bir tarzla biyografimi yansıtırken,yüzünü bile
görmediğim bir şiir dostunun,'Umutlarım Komada' isimli kitabımla ilgili beni çok
duygulandıran ve mutlu eden, duygu ve düşüncelerini de özellikle şiirsel bir nitelik
taşıyor olması açısından sizlerle paylaşma gereğini duydum,hoşgörülerinize
sığınıyor,sevgiler sunuyorum.

Muammer BAYDERE

***                  ***                ***                 ***               ***                 ***
***
Muammer BAYDERE'nin 'Umutlarım Komada' adını verdiği şiir kitabı ilk elinize
aldığınzda sizi yanıltmasın.Hayatın her anına uygun bir dörtlük mutlaka bulacak ve
anlatmaya çalıştıkça içinden çıkamadığınız sorunlarınıza ışık tuttuğunu hatta neredeyse
tüm duygularınıza tercüman olduğunu sizler de teyit edeceksiniz.
 'Seni Farklı Sanmıştım'da sevgiliye sitemi,'Ben Bu Haltı Yer miydim'de
çaresizliği,'Bozma Sakın Neşeni'de fedakârlığı,'Aynaya Bak Görürsün'de utangaçlığın
muziplikle nasıl gizlenebildiğini,'Aptal Gururum' ve 'Her Şeyimle Oynadın' satırlarında
ise örtülü muzurluğu yakalayabilirsiniz.
 'Şehitlerim Gazilerim'de kadirşinaslığı,'Hepinizle Kardeşim' gibi şiirlerinde barış
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severliği,yergilerinde ise pozitifliği fark edeceksiniz.Çünkü taşlamalarında birebir
muhatap
aldığı kimse yoktur,şöyle etrafınıza bakınır 'yok canım,bana dememiştir' diye kendinizi
kandırabilirsiniz.
 Acı,sevinç,hüzün,sitem ama satırları asla kahır dolu değildir.'Pes Ediyorum'da
yıkılmışlığı anlatırken 'Yeni Yıla Girerken' ve 'Bir Dosta' isimli şiirlerinde umut pırıltıları
yayar.'Sevmek İçin Neyiniz Var' deyip kendini sevgisizlik anaforunun dışına atar ve
'Ders Aldım Hatalarımdan' ifadesini kullanır.'Sevmekten Gurur Duyar O Güzeli
Ararım'da insanoğlunun yaşadıkça arayışının bitmeyeceğini 'Gözünü Kaparsan Ben
Varım inan'da somut ayrılıkların soyut beraberliklere dönüşebileceğini,'Kim Vurduya
Gitti Bizim Aşkımız'da dedikodu çarkının bir aşkı nasıl öğüttüğünü 'Kırılası Kalemim Yine
Seni Yazıyor'da fanatizm dozundaki sevgiyi işler.
 Şair 'Mutlu muyum Ne' diyerek kendi mutluluğuna şaşırırken,'Seninle Başlar mı
Mutluluk Dansı'diye soracak kadar da cüretkâr.'Gönlümde Olmayanı Gözlerimde arama'
diyecek kadar dürüst,'Dertlerini Paylaştım' şiirinden de anlaşılacağı gibi sırdaştır da...

 'Acımadan Vururum'daki agresifliği 'Öl Deseydin Ölürdüm'le gerçek benliğine
dönüşür.'Mavili' şiirleriyle de bu rengin tonlarını hayatının geneline büyük bir tutkuyla
yaymıştır.

 'Umutlarım Komada' şiiriyle kitabına başlayan şair,çeşitli duygu irtifalarından sonra bir
bakıyorsunuz 'Pes Etme Gönül' diye son noktayı koyuvermiş.Bu son sayfa kapalı bir
havadan sonra birden ortaya çıkan güneş gibi ısıtıverir içinizi...
 Kitabın kapağını kaparken,mutluluk çıtanızın yüksekliğinin ellernizde olduğunu ve
kendikendinizi motive etmekten geçtiğini bir kez daha anlayacaksınız.Kısacası bu kitaba
girdiğiniz gibi çıkmayacaksınız.Aşk,ihanet,nefret,sevgi,yergi...ne ararsanız bu
kitapda...! Bu sözler size bir film jeneriği gibi gelebilir ama hayatın kendisi zaten bir
senaryo değl mi? Kendi rolünüzden sıkıldınızsa,Baydere'nin 'Umutlarım Komada' ismini
verdiği duygu asansöründe kendinize bir yer de siz ayırtın.Bir kitap boyunca
yaşayacağınız iniş ve çıkışlarla kendinizi lunaparktaki hızlı trende hissedecek,en
yükseğe çıktığınız anda birden boşluğa düşerek sendeleyeceksiniz ama asla raylardan
dışarı fırlamayacaksınız.İlk sayfada yer alan 'Yazdığım tüm şiirler şu gönlümün
teridir,kimi sevda harmanı kimi yangın yeridir' mısralarındaki derinlikten de anlaşılacağı
üzre daha fazla söze gerek yok diyor ve sizi Muammer Baydere'nin 'Umutlarım Komada'
isimli duygu denizinde sörfe davet ediyorum.

Sevgilerimle...  Sema ERGÜN

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

.Çok Önemli..!

Sevgili Gönül Dostlarım...

Bu arada benim için çok önemli olan ama aklıma bile gelmeyen bir konuda sizleri
bilgilendirmek için bu yazıyı ekledim.
 Çok önemli olan konu yanlış anlaşılma ihtimalimdir ki Allah korusun,dolayısıyla
bilgilendirmek istediğim şey de bu yazı asla ve asla reklam amacıyla yazılmamış ve de
buraya konulmamıştır.Çünkü buna manevi yapımın elvermemesiyle birlikte somut
olarak da imkan yoktur.Manevi yapım bence ve bilenlerce malumdur ama somut olarak
imkan olmamasının nedenlerini şöyle sıralayabilirim.
 1.Bu kitap 2000 tarihlidir ve o tarihte bile bir radyo programının haricinde satışa
sunulmamıştır ki bu da ancak bir-iki kitap taksitinin ödenmesine katkı sağlamıştır.
2.Bu yazı kitaptan ancak bir yıl sonra kaleme alnınmıştır ve sadece o radyoda sadece
bir kez okunmuştur(Hadi bu reklam olsun,değil ya..)
 Üstelik kaleme alan şiir dostuyla bir kez bile yüzyüze gelmemişizdir.
Her şey bir yana sırf bu yazının şiirselliği,niteliği açısından eklenmiş olmayı hakettiği
düşünülmez mi acaba?
3.Bugünkü tarih itibariyle de anlaşılacağı üzre kitap çıkalı tam 5 yıl olmuş ve bırakın
satışı elimde hediye edecek bile kitap kalmamıştır ki bunun nedeni de yine satış değil
tanıdığım tanımadığım bir çok dosta hediye etmekle ilgilidir.
 Evet dostlar bu uzun ve belki de sıkıcı yazıyı kesinlikle yanlış anlaşılmamak adına
yaptığımı bir kez daha ifade ediyor ve hoşgörünüze sığınıyorum.Bu arada bu yazıyı
yazma fikrini bende oluşturan(Kitabı nasıl elde edebileceğini sorarak)  sevgili gönül
dostu Meral Yağcıoğlu hanıma da çok teşekkür ediyor,kendisine kendime ayırdığım 3-5
kitaptan birini hediye edeceğime burda söz veriyorum.
 Ben dahil cüzdanı vicdandan önemli tutan herkesi kınıyor,manevi duygular taşıyan tüm
yüreklere selam olsun diyorum.

Yeni şiirlerde buluşmak üzere...Sevgi ve Saygılarla..MBaydere

Muammer Baydere
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Acımadan Vururum

Dünyanın kanunu bu garipleri sevmezler
Seni gelin edenin karşısında dururum
Anan baban kararlı seni bana vermezler
İstemeye geleni acımadan vururum

İlk mahkeme sonunda düşsem hapishaneye
Suçum sabit cezamı kesseler kırk seneye
Ben içerden çıkarım sen dönerken neneye
Seni helal bileni acımadan vururum

Bu defa teslim olmam foto x e giderim
'Yıllar önce bu resmi sen mi çektin lan' derim
Kuaförü unutmam kıyasıya döverim
Gelinliği vereni acımadan vururum

Bir şişe ham şaraba şahidini astırıp
Çok bilen çok konuşan sağdıçını susturup
 Nikahını kıyan o memura kan kusturup
Yatağını sereni acımadan vururum

İki mermi koyarım bizim için silaha
Bilki sana kıyamam girdim ama günaha
Affet diye yalvarıp el açıp da Allah'a
En sonunda kendimi acımadan vururum

Muammer Baydere
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Adam mı Vursam..!

'Şiir kibar olur' buyurmuş hazret
Hırsımdan ağlayıp hayal mi kursam
Fikrini herkese duyurmuş hazret
Silahı çekip de adam mı vursam

Zalimler zulmedip hakkımı yerken
Kurduğu tezgaha 'kadermiş' derken
Gözüne sokacak kalemim varken
Silahı çekip de adam mı vursam

Yakılan kesilen ağaçtan sonra
Aldığım üç kuruş maaştan sonra
Allah'tan korkmadan bu yaştan sonra
Silahı çekip de adam mı vursam

Vicdanı farksızın karadan isten
Yüreği görünmez dumandan sisten
İntikam uğruna kirliden pisten
Silahı çekip de adam mı vursam

Değişen değişsin aşkı şöhrete
Dayasın sırtını haram servete
Kızıp da uğursuz soysuz bir ite
Silahı çekip de adam mı vursam

Kalemim hainin düşmanı farzet
Başka bir dileğin olursa arzet
Yeniden düşünüp söyle be hazret
Silahı çekip de adam mı vursam.

Muammer Baydere
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Adam Olamadı

Başkan mıydı bilmem neydi
Fakat adam olamadı
Evde adı belki beydi
Efendiyi bulamadı

Üvey ana sam tutturdu
Hesabını tam tutturdu
Ayvaları ham yutturdu
Mevsimine kalamadı

Sabit ince bir marazdı
Güzelliği aramazdı
İnsanlığı yaramazdı
Çiçek bile sulamadı

Sözde şiir yazıyordu
Dosta kuyu kazıyordu
Para için azıyordu
Az kemikler yalamadı

Her ortama dalıyordu
İyi koku alıyordu
Alın teri çalıyordu
Hak edip de alamadı

Kendini bey sanıyordu
Belki bir şey sanıyordu
Zurnayı ney sanıyordu
Öttürdü de çalamadı
Biraz adam olamadı

                      “Unutup da insanlığa attığınız dayakları
                        Gönül dostu diyorsunuz bırakın bu ayakları..”

Muammer Baydere
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Adamı Delirtir Gözlerin Tanya

Farkında değilsin belki de ama
Ölüyü diriltir sözlerin Tanya
küçük bir bakışın çıkartır dama
Adamı delirtir gözlerin Tanya

Hilal ay örneği kaşından alır
Yüreğim sabrını taşından alır
İnsanın aklını başından alır
Adamı delirtir gözlerin Tanya

Bahtımı karala günü ağart da
Bir kere gülümse biraz şımart da
En iyi ihtimal en iyi şartta
Adamı delirtir gözlerin Tanya

Giderken bana el salladığın an
Kalbimi krize yolladığın an
Üstüme titreyip kolladığın an
Adamı delirtir gözlerin Tanya

Tavrın da sevecen öz de öz ama
Dilinden dökülen söz de söz ama
Düşüncem hep sensin yüzde yüz ama
Adamı delirtir gözlerin Tanya.

Muammer Baydere
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Af Çıktı

İkimizin hakkında
Sağda solda laf çıktı
Tam cezayı yemiştin
Sana yine af çıktı

Dile düşürdün densiz
Hani üşürdün bensiz
İnan olmuyor sensiz
Sana yine af çıktı

Sen avcıya ben ava
Sen gaz verdin ben hava
İdamlıktı bu dava
Sana yine af çıktı

Aynaya bir bakmışım
Gençliğimi yakmışım
Ben bu aşka takmışım
Sana yine af çıktı

İki kadeh vururum
Hep düşünür dururum
Yere batsın gururum
Sana yine af çıktı

Muammer Baydere
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Affetme Tanrım

Ben güle oynaya bu yaşa geldim
En güzel çağımda bir kızı sevdim
Sonunda kadere boynumu eğdim
Beni hor göreni affetme tanrım

Düne kadar yoktu benden iyisi
O zaman sevmişti beni birisi
Bir kaza geçirdim bitti sevgisi
Beni hor göreni affetme tanrım

Hep sana şükrettim sana yalvardım
Kimseler görmedi gizli ağladım
Kulundan fayda yok sana sığındım
Beni hor göreni affetme tanrım

Muammer Baydere
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Affetmem Seni

Dost gibi olsa da sevseydin beni
Başıma bir çorap örene kadar
Söz verdim kendime affetmem seni
Utanmış halini görene kadar

Ne ömrüm çekilmez ne de dünyam dar
Sensiz de hayatın bir anlamı var
Yeminim çok büyük affetmem seni
Yatağı yorganı serene kadar

Gözümden gönlümden dilime düştün
Ben sana ağladım sense gülmüştün
Yalvarıp yakarma affetmem seni
Soyunup koynuma girene kadar

Belki de sana son bir fırsat çıkar
Bu gece bana gel üstünü çıkar
Başka bir yolu yok affetmem seni
Bana her şeyini verene kadar

Muammer Baydere
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Ağlattı Beni

Yıllardır dertlere boynumu büktüm
Talihim zalime bağlattı beni
Yazdığın şiire gözyaşı döktüm
Senin de kaderin ağlattı beni

Bir sevdiğim vardı yaşarken öldü
Her gece uykumu ikiye böldü
Sanma ki dünyada her seven güldü
Senin de kaderin ağlattı beni

Allah’ın takdiri bize acılar
Dostlarla gelecek dize acılar
Dağ gibi gelmesin göze acılar
Senin de kaderin ağlattı beni

Girilmez sevgiden başka bir yola
Nasılsa acılar verecek mola
Yaratan veriyor sabrını kula
Senin de kaderin ağlattı beni

Muammer Baydere
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Ah Be Kardeşim

Dalında açılan çiçek gibiydin
Toprağa gömüldün vah be kardeşim
Ben seni sevsem de sen çok iyiydin
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Seninle birleşen yüreğimizdi
Gücümüz sevgiydi bileğimizdi
Başarmak en büyük dileğimizdi
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Benden ne bıkardın ne de cayardın
Her zaman “güçlü ol” diye uyardın
Sen de çok sevinir gurur duyardın
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Şimdi rahat uyu yattığın yerde
Seninle doğarım battığın yerde
Benimle çileyi tattığın yerde
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Yüreğim hep aynı değişen mevki
Amacım insanlık neyleyim zevki
Hasretin içimde öyle bir dev ki
Uyanıp görseydin ah be kardeşim
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Muammer Baydere
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Ah Be Kardeşim 2

Gözümün nuruydun ışığım söndü
Varlığım güç bela gerçeğe döndü
Tesellim yarını gördüğün gündü
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Çok şeyler götürdü yazılan yazı
Çok şeyler getirdi zamanın hızı
Yokluğun içimde ince bir sızı
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Ekmeğin tadını aşın tuzunu
Paylaştık soğuğu kışın buzunu
Ben seni düşündüm sen de Mahsun’u
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Bilirsin yaşamak çok zor bir işti
Çevremiz ukala hepsi bilmişti
Bir bilsen insanlar nasıl değişti
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Beraber ağlardık beraber inler
Kim bizi anlardı kim bizi dinler
İmana geldi ya hinoğlu hinler
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Kimsenin kimse de kalır mı ahtı
Her zaman güler mi zalimin bahtı
Gönlümde kurduğun kurduğum tahtı
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Değişmez  bu devrin düzenin çarkı
İyinin kötüden olmuyor farkı
Sevgiye çağrıdır dilimde şarkı
Bu günü görseydin ah be kardeşim

Hep aynı hüzün var aynı durakta
Solan bir çiçekte düşen yaprakta
Elbette sonumuz kara toprak da
Bu günü görseydin ah be kardeşim.

Muammer Baydere
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Akçakoca Destanı

Adaşımdan bir davet alıp da yola çıktım
Yolda yalnızdım ama ne sıkıldım ne bıktım
Çünkü biliyordum ki ne yürekler bekliyor
Benim gibi saati saatlere ekliyor

Dosta ramak kalmıştı otobüs verdi mola
İki çay sonrasında yine koyulduk yola
Kısa bir süre sonra Akçakoca göründü
Bana manevi servet dosta hoca göründü

Hoca moca dediğim hani sözde benim de
Muammer Akman yatar felsefemde genimde
Baydere’ye düşse de şairliğin payesi
Makman dosta hitaptır insanlığın gayesi

Akçakoca ve hoca kafiye gereğidir
Bilen bilir kafiye şiirin direğidir
Şiir yazmak yazdırmak elbette meziyettir
Her lafı kurcalamak şaire eziyettir

Neyse “Akçakoca’ya geldik” dediler indim
Otobüsten indim de özel araca bindim
Özel araç tamam da güzel olan Makman’dı
Bir de kardeşim vardı onun adı Erkan’dı

Erkan deyip geçemem nerdeyse sırf yürekti
Temelinden şüphem yok dosta orta direkti
Önce Akçakoca’yı güzelce bir dolaştık
Adaşım ısrar etti sonra eve ulaştık

Tabii herkes göremez böyle güzel ısrarı
Bu ısrar ki tamamen dostluğun bir esrarı
Esrar mesrar veremez kimseye bu keyifi
Sizce dünya adamı bence gönül herifi

Evde gizem kardeşim ve de Hayriye yenge
Nerde nasıl kurulur böyle güzel bir denge
Hoş geldin sefa geldin faslı çok kısa sürdü
Ne mutlu ki onlar da beni gönülden gördü

Muammer Akman dostum dedi işte adaşım
Adaş olmak tesadüf aslında bir gardaşım
Evde öyle bir ikram öyle büyük emekler
Hayriye yengemizin yüreğiydi yemekler

Mert Akman kardeşimin duymuştum da ismini
İlk kez burada gördüm duvarda bir resmini
Yavru vatan Kıbrıs’ta tahsilini yapıyor
Haliyle Mert kardeşe ailesi tapıyor
 Bu manevi ortamda dostlar hep bir vücuttu
Kuş sütü değilse de aslan sütü mevcuttu
Adaşım yudumlarken soğuk soğuk birayı
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Üç oyun bir mars edip ödettirdi kirayı

Marstan yola çıkarak aklım takıldı Kars’a
Aklıma çok şaşarım aşka niyeti varsa…!
Bu nükteyi anlarsa ancak dostlarım anlar
Sular seller misali geçip gitti zamanlar

Remzi hoca Cemile Şahika ve Ayşe’yi
Hiç anmaz olur muyuz İbrahim ağabeyi
Mevzu elbet dostluktu şiirdi ve şairdi
Mevzumuza renk katan biri de vesairdi

Vesairin adını adaşım iyi bilir
Kendisi ön yargılı fakat sesi hoş gelir
Benden şiir dinledi gece farkı fark etti
Belki çakır keyifti çünkü gündüz çark etti

Ertesi gün öğlende yazıhaneye gittik
Personelle tanıştık biraz da sohbet ettik
Yasemin de Nursen de belli ki bilgiliydi
Şiirlerden daha çok işlerle ilgiliydi

Gönül koydum sanıp da üzülmeyin sakın ha
Bir dahaki sefere bana iyi bakın ha
İyi bakın dediysem el bebek gül bebek mi
Ciddiyetin kuralı bir kere gülmemek mi

Aman kızlar hoş görün kızmayın bu şakama
Sakın ciddiye alıp sarılmayın yakama
Kısmet olur inşallah bir gün yine gelirim
Elbette sizleri de gönül dostu bilirim

Akşam üstü adaş’la merkezde bir tur attık
Karadeniz’e karşı bir kaç kadeh parlattık
Kadehler boşalınca evin yolunu tuttuk
Dün akşam ki tavlanın rövanşını unuttuk

Ev dediğim aslında gönüllere saraydı
Hüküm süren dostluktu ne makam ne paraydı
Yine balkon faslında baş tacımız şiirdi
Kalem izah edemez bu bambaşka sihirdi

Şimdi şunu bir dinle adaş dediğim anda
Ankara’dan arayan dost vardı telefonda
Üstelik de şiire ilham veren hanımmış
Şiir ve dost canlısı yani Eren hanım’mış

Her halde anladınız şiirin şairini
Valla adaş döktürmüş dostluğa dairini
Eren hanım sevinmiş nasıl mutlu olmuştu
Büyük sahra çölünde sanki bir su bulmuştu
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“Yarın akşam ordayım inşallah dostlar” dedi
İmkânlar el vermemiş yazık ki gelemedi
Fakat bizi yürekten Düzce’ye davet etti
İşte zaten bu yürek evet dememe yetti

Aslında o memleket mazide bir hasımdı
Düzceliler sevincim ancak Düzce yasımdı
Söz konusu muhabbet ne kahır ne minnetti
Dostlarım bir melekti Çınaraltı cennetti

Buradaki dost kardeş katip şoför Orhan’dı
Mesleğinde mahirdi çok da güzel insandı
Manevi güzellikler doluydu da dört yanım
Sizi de unutmadım selam Ulviye hanım

Çok şükür kaçırmayız topuzunu kantarın
Tadına doyamadık o kaşarlı mantarın
Valla bana kalırsa el verdikçe imkânı
Herkes görmeli derim bu harika mekânı

Şiirlere fon gibi bülbül sesi dinledik
Ruhlar huzur içinde kâh güldük kâh inledik
Ahmet Bey dostumuzu anmadan geçmek olmaz
İstanbul’a dönüş var çok fazla içmek olmaz

Onlar dedi “yorduk mu” ben dedim sıkar mıyım
Sizin gibi dostlarla yorulup bıkar mıyım
Fakat dünya gerçeği her şeyin bir sonu var
Şiir uzun olsa da daha pek çok konu var

Dostların yürekleri ruhumu kucakladı
Üstelik de Düzce’nin sicilini akladı
Kulakları çınlasın dost yürekli her kulun
Akşam dokuzda tuttum yolunu İstanbul’un

Tekrar görüşmek için günü güne eklerim
Yolunuz düşmese de ben de sizi beklerim
Velhasıl dostluğunuz gurur verdi haz verdi
Akçakoca destanı burada sona erdi.
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Akçay'da...

Altından kalkılmaz o gururunun
Ne bir şans veriyor ne de bir fayda
Bulutu sevgimdi aşk yağmurunun
Ne diye dindirdin beni Akçay’da

Keyfini bekledim boynumu eğip
Gönlümü doyurdum ayvayı yeyip
“Öpersen bırakır giderim” deyip
Köşeye sindirdin beni Akçay’da

Her kimi istersen sen onu çağır
Her kime kızarsan gel bana bağır
Şu gönül tartında el daha ağır
Sıfıra indirdin beni Akçay’da

Gözlerim bir ajan gönlün kaçaktı
İçimde arzular salkım saçaktı
Vuslata kalkacak hani uçaktı
Dolmuşa bindirdin beni Akçay’da
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Aklıma Sen Gelirsin

“Bundan sonra yakarım,yanmam” dersem yalandır
“Seviyorum” deler de kanarım,sen bilirsin
“Artık asla düşünmem,anmam” dersem yalandır
En olmadık yerlerde aklıma sen gelirsin

Ne romantik danslarda ne oyun havasında
Ağıtta bedduada ihanet davasında
Yılanın deliğinde baykuşun yuvasında
En olmadık yerlerde aklıma sen gelirsin

Medeniyet adıyla rezalet kol gezerken
Bir aşık bir sevdada hayatından bezerken
Kullar menfaat için birbirini ezerken
En olmadık yerlerde aklıma sen gelirsin

“”Gözlerimin önünde mazi bir sis” desem de
Nefretime yenilmem bu da bir his” desem de
Her şeye bir son verip unutmak istesem de
En olmadık yerlerde aklıma sen gelirsin
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Allah Senden Razı Olsun

Her annenin her babanın
Senin gibi kızı olsun
Faydası yok akrabanın
Allah senden razı olsun

Beni benden koruyorsun
Her halimi soruyorsun
Hep arkamda duruyorsun
Allah senden razı olsun

Sevip sayıp gönül verdin
Ne çilen var ne de derdin
Her zorluğa göğüs gerdin
Allah senden razı olsun

Yeşil zeytin gözlerin var
Huzur veren sözlerin var
Yüreğimde izlerin var
Allah senden razı olsun

Kaza yaptım yarım oldun
Bu yoklukta varım oldun
Can yoldaşım karım oldun
Allah senden razı olsun

Sana bayram şölenim ben
Senin için ölenim ben
Eşin değil kölenim ben
Allah senden razı olsun…
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Allah'ım

İnanan bir insanım sözde dindar değilim
Her nefeste hep seni anıyorum Allah’ım
Kullarına dargınım gerçi kindar değilim
Fakat bu da bir günah sanıyorum Allah’ım

Ateş irin diyerek başlıyorlar hitaba
Sarık cübbe ve sakal kolaylıkmış hesaba
Kimse kulak vermiyor en mukaddes kitaba
Ne yazık ki korkudan kanıyorum Allah’ım

Şekile sığınmışlar sorsan onlar Rabbani
Kul hakkını bilmezler insanlığa yabani
Bilmem sen mi gönderdin burada çok zebani
Şimdiden cehennemde yanıyorum Allah’ım

Secde yürekten başlar bence dizden değildir
Ne kadar melekse de şeytan bizden değildir
“Komşusu aç kendi tok yatan bizden değildir”
Resulünü bu sözle tanıyorum Allah’ım
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Allah'ım (Dua)

“Yeğenim Şerafettin için dua”

Sebep sensin her adıma
Senden hayır şer Allah’ım
Yalvarırım evladıma
Sağlığını ver Allah’ım

Yaşı küçük kalbi delik
Ne kem bilir ne delilik
Soyumuzda bir üstelik
Sağlığını ver Allah’ım

Benden al da kısmetini
Ona gönder hikmetini
Göster bize mürvetini
Sağlığını ver Allah’ım

Gönlüm gülüm lalem bilir
Bunu cümle alem bilir
Her şeyden çok sevindirir
Sağlığını ver Allah’ım

Sevenlerin yasasında
Ayrılık var tasasında
Ameliyat masasında
Sağlığını ver Allah’ım

Hiç tütmese ocağım da
Sorun değil bacağım da
Yavrum kalsın kucağımda
Sağlığını ver Allah’ım

Hem düşünür hem ağlarım
Sana ümit bel bağlarım
Kabul olsun dualarım
Sağlığını ver Allah’ım

Yoktur varlık senden büyük
Senin hükmün olur mu yük
Kalmayalım boynu bükük
Sağlığını ver Allah’ım
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Anam Ağladı

Bu kader talihi renk renk ayırmış
Sana beyaz bana kara bağladı
Daha doğar doğmaz seni kayırmış
Benimse yıllardır anam ağladı

Dost gibi görünen sahte yüzlerle
Kalbimi kırdılar acı sözlerle
Sen neşe saçarsın gülen gözlerle
Benimse yıllardır anam ağladı

Garibim gönlümde yer yok sabaha
Küçük bir tebessüm etmedim daha
Bini bir paraya sende kahkaha
Benimse yıllardır anam ağladı
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Ananı Avradını...

Hükmün bana  kalırsa müebbetsin idamsın
İçi boş bir bedenle gezme ayıp günahtır
Sen nasıl bir insansın ne biçim bir adamsın
Ananı avradını üzme ayıp günahtır

Moralin bozuk diye her gelene çatarsın
Kendini savunurken konuştukça batarsın
Evi barkı dağıtır birbirine katarsın
Ananı avradını üzme ayıp günahtır

Öfke baldan tatlıdır pişmanlığı acıdır
Kaba kuvvet zalimlik zayıfların gücüdür
Eş olmak aş vermek mi doğurmak mı suçudur
Ananı avradını üzme ayıp günahtır

Kadının kıymetini kıymet bilen el bilir
Ezikliği kalp bilir omuz bilir bel bilir
Küçük bir güzel sözü kelimeyi gül bilir
Ananı avradını üzme ayıp günahtır

Vefalı güzellerin  bir örneği bacıdır
Bir evlattır bir candır başımızın tacıdır
Bir kadın ağlıyorsa hepsi ayrı acıdır
Ananı avradını üzme ayıp günahtır
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Ankara'dan Ayrıldım

Ne ümitle gelmiştim yaşadığın şehire
Anı değil kendime ancak sabır ayırdım
Göz yaşlarım akarken gönlümdeki nehire
Ağlamaklı bir halde Ankara’dan ayrıldım

Sen tatlı sürprizleri severdin biliyordum
“Nasıl olsa bulurum” diyerek geliyordum
Oldukça neşeliydim her şeye gülüyordum
Ağlamaklı bir halde Ankara’dan ayrıldım

Gezdiğimiz yerlerde aradım bulamadım
Dostlarıma sözüm yok ben mutlu olamadım
Bir haftaydı niyetim iki gün kalamadım
Ağlamaklı bir halde Ankara’dan ayrıldım

Boğuluyor gibiydim daha fazla kalmadan
“Gidiyorum” diyerek haber bile salmadan
Kimseye söylemeden valizimi almadan
Ağlamaklı bir halde Ankara’dan ayrıldım

Uzun lafın kısası yana yana kızarak
Üzüntümden hırsımdan tende cana kızarak
Hem kendimi suçlayıp hem de sana kızarak
Ağlamaklı bir halde Ankara’dan ayrıldım
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Ankara'ya Gönderdim

Sebebini anladım bu zamansız gidişin
Biraz ümit olsaydı “Yalvarırım dön” derdim
Şunu bil ki elvedan başlangıcı bitişin
Yüreğimi seninle Ankara’ya gönderdim

Uzun uzun yolları büyüttükçe gözümde
İsyanım destan oldu en ufacık sözümde
Ne bende huzur kaldı ne tebessüm yüzümde
Yüreğimi seninle Ankara’ya gönderdim

Yıllar önce gelseydik ikimiz bir araya
Elbet merhem bulurduk bu kapanmaz yaraya
Seni sultan eyleyip gönlümdeki saraya
Yüreğimi seninle Ankara’ya gönderdim

Yazan yazmış kaderi madem kendi eliyle
Hiç kimse bir tutmasın seveni bir deliyle
Hasretimin yangını gözlerimin seliyle
Yüreğimi seninle Ankara’ya gönderdim

Şimdi senden son arzum ara sıra an beni
Seni mutlu bileyim sen de öyle san beni
Bende kalan bir beden terk eyledi can beni
Yüreğimi seninle Ankara’ya gönderdim
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Anlamadan Düşersin

Dinlemedin sözümü hangi akla uyduysan
Bataklıkta bir çiçek söyle nasıl yeşersin
Geç olmadan dön canan bir pişmanlık duyduysan
Daha ne olduğunu anlamadan düşersin

Şimdi seni bir süre el üstünde tutarlar
İnan ki ilk fırsatta bir hamlede yutarlar
Elden ele satarlar sonra çöpe atarlar
Daha ne olduğunu anlamadan düşersin

Ne çakallar tilkiler kuzu gibi yanaşır
Kurtlara tesettürdür giydiğin her çamaşır
Dans müzik ve eğlence derken gözün kamaşır
Daha ne olduğunu anlamadan düşersin

Bir gece bakarsın ki bir kolye var boynunda
Bir sabah kalkarsın ki bir yabancı koynunda
Hep kurbanı oynarsın herkesin oyununda
Daha ne olduğunu anlamadan düşersin

Hem milleti memnun et hem herşeyi ziyan et
Hadi beni düşünme ya kendine ihanet
Bu acı bir gerçektir sanma sakın kehanet
Daha ne olduğunu anlamadan düşersin

Tamam bana yar olma istersen yuvana dön
Yarım kalan hesaba istersen davana dön
Geç olmadan dön canan o eski havana dön
Daha ne olduğunu anlamadan düşersin
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Anlat Dedim

Hani sen “sel” diyorsun ya
Kalemime “damlat” dedim
Madem şiir yazıyorsun
“Sevgiliyi anlat” dedim

Önce beni buluşunu
Sonra bir dost oluşunu
Hayatıma doluşunu
“Sevgiliyi anlat” dedim

Hafta sonu ilk işini
İstanbul’a gelişini
Karıştırma gidişini
“Sevgiliyi anlat” dedim

Nasıl güzel bakıyordu
Ne ateşler yakıyordu
Bülbül gibi şakıyordu
“Sevgiliyi anlat” dedim

Gördüğü bir ize gelmiş
Kuşkuları dize gelmiş
Ankara’dan bize gelmiş
“Sevgiliyi anlat” dedim

Seni tutan boş duruyor
O habire koşturuyor
Beni bile coşturuyor
“Sevgiliyi anlat” dedim

Hem gerçek hem sürekli dost
Herkes için gerekli dost
Mangal gibi yürekli dost
“Sevgiliyi anlat” dedim
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Annem

Her zaman güzeldir nur gibi yüzün
Şefkatli kalbine girmesin hüzün
Ne desen doğrudur dinlenir sözün
Başımın üstünde yerin var annem

Bir huzur bulurum senin yanında
Yanıma gelirsin tam zamanında
Gülerken ağlarken en dar anında
Başımın üstünde yerin var annem

Sevgiler saygılar sana kalbimden
Adını düşürmem bir an dilimden
Ömrümü veririm gelse elimden
Başımın üstünde yerin var annem

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Annen Bul Diyor

Şu gönlümün derdini ne doktor ne de hoca
Falcılardan vazgeçtim müneccimler bilmiyor
“Şu kızımın yüzünü  güldürecek bir koca
Ol” deseydi olurdum fakat annen bul diyor

Sen geceme yıldızsın gündüzüme bir güneş
Aşkla dolu kalbimde sensin yanan tek ateş
“Bana iyi bir damat kızıma seven bir eş
Ol” deseydi olurdum fakat annen bul diyor

Sana olan sevgimi gözlerimden anlasan
Gözlerimden gönlüme damla damla damlasan
“Şu kızıma dost olup kıymet veren bir insan
Ol” deseydi olurdum fakat annen bul diyor

Sonuna dek dökerim gönlümün tüm terini
Sırf seninle severim dünyanın her yerini
“Şu kızımı hoş tutan güleryüzlü birini”
Yanınızda ben varken neden annen bul diyor.
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Aptal Gururum

Bizim evde o fırsat tekrar çıksa karşıma
Ne nazına bakarım ne gözünün yaşına
Sanma yine dokunmam yine rahat dururum
Rehin aldı arzumu benim aptal gururum

Öpücükler kondurup kulağına boynuna
Usul usul girerim yatağına koynuna
Nişan alır hedefe on ikiden vururum
Rehin aldı arzumu benim aptal gururum

İndirirsin sulara yelkenini sörfünü
Bir kenara atarsın adetini örfünü
Senin yüzünden böyle kaçar mıydı huzurum
Rehin aldı arzumu benim aptal gururum

Keşfederken ellerim zevk aldığın yerleri
Şerbet diye içeriz döktüğümüz terleri
Belki de çok hoşuna gider gülüm bu durum
Rehin aldı arzumu benim aptal gururum

Madem süslü bir dilber orda burda sürtecek
Elbet onu görenler birbirini dürtecek
Benden kuruş görmezdi Tekel gibi bir kurum
Rehin aldı arzumu benim aptal gururum

Kuaförün her kimse ona çektir fönünü
Beni kıble bilsen de dönme artık yönünü
Art niyetli olsaydım sen görürdün gönünü
Rehin aldı arzumu benim aptal gururum
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Aptallığım Hortladı

Aptallığım hortladı yine ağına düştüm
Ağzınla kuş tutsan da dönmem diyordum oysa
Sensizken çok rahattım kırk yılda bir gülmüştüm

Dönüp mutlak bakardı kahkahamı kim duysa
Tekrar eski günlere döndürdün beni zalim
Ölmek daha güzeldir eğer yaşamak buysa

Dosta düşmana ibret acınası bu halim
Görünüşte gencim de birdenbire yaşlandım
Bu sevdada bozuldu bütün şeklim şemalim

Bedenim et yığını için için haşlandım
Sözde melek misali bir kulun kurbanıyım
Perperişan halimi gören sanır taşlandım
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Aramazmıyım..?

Simsiyah saçların karmakarışık
Sen tara dersin de taramaz mıyım
Ey benim ruhumda parlayan ışık
Sen ara dersin de aramaz mıyım

Baharım olursun şubatta martta
Sen varsın fallarda açtığım kartta
En iyi günümde en kötü şartta
Sen ara dersin de aramaz mıyım

İstersen üstüme gel akın akın
İstersen en soğuk tavrını takın
Şikayet ederim zannetme sakın
Sen ara dersin de aramaz mıyım

Kıyasla kendini güneşle ay’la
Hep beni eleştir hep beni payla
Bu aşktan vazgeçmem ben bu kafayla
Sen ara dersin de aramaz mıyım

Sevgimi denedin sabrımı gördün
Kalbimi hapsettin seveni sürdün
Aklına esip de her hangi birgün
Sen ara dersin de aramaz mıyım.
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Arayın Beni

Sitemli sözlerle vurmayın sakın
Silahla kurşunla tarayın beni
Mutluluk şehrinde sormayın sakın
Sahte bir neşede arayın beni

Ne kutlama yaptım ne de bir tören
Yüzümü gülerken var mı bir gören
Kasılsın aşkımın keyfini süren
Kenarda köşede arayın beni

İnsanı insanca sevmektir yasam
Gururum kırıldı aşk değil tasam
Meylerle dolup da boşalır masam
Kadehte şişede arayın beni

Hep sevgi yüzünden rastladım derde
Kim bilir hayaller ümitler nerde
İki gün üst üste kalmam bir yerde
Peronda gişede arayın beni
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Arefeyi Gösterdin Bayramı Yaşatmadın

Bir tesadüf eseri giriverdin dünyama
Benim kara bahtıma yalnız sen taş atmadın
Sonra kabus doldurdun tozpembeyken rüyama
Arefeyi gösterdin bayramı yaşatmadın

Döktüğümüz yaşları buseyle silecektik
Acıları unutup beraber gülecektik
Sevginin kıymetini böyle mi bilecektik?
Arefeyi gösterdin bayramı yaşatmadın

Hazan nişan alırken bahçeye bağa doğru
Gönlüm yola çıkmıştı çiçekli dağa doğru
Yolculuk başlamıştı yeni bir çağa doğru
Arefeyi gösterdin bayramı yaşatmadın

Sevgim benim kılıcım aşkım ise kamamdı
Şu yoksulluk yırtığım fakat ruhum yamamdı
Heyecan son haddinde hazırlığım tamamdı
Arefeyi gösterdin bayramı yaşatmadın
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Arkadaş

Sağlık için vazgeçersin paradan
Can her şeyden kıymetlidir arkadaş
Bu dünyayı aynı Hakk’tır yaratan
Sizin de bir bizim de bir arkadaş

Diyelim ki gerçekleri sakladın
Şunu bil ki doğru yolda aksadın
Bildiğini anlatmaksa maksadın
Yazım da bir çizim de bir arkadaş

İnsanoğlu elbet gelir nazara
Bir gün kaşım çatık olur kazara
Hiç değişmez bu bende ki manzara
Yüzüm de bir gözüm de bir arkadaş

BAYDERE’yim her denize dökülmem
Çapulcuya varlığımı sökülmem
Her gelene ağam diye bükülmem
Özüm de bir sözüm de bir arkadaş
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Arsız Kiracı

“Bence bu çektiğin küçük bir acı”
Diyorsan demek ki kaşınıyorsun
Hazırla kendini arsız kiracı
Nihayet kalbimden taşınıyorsun

Yıllardır oturdun hem de bedava
Kar kalsın yanına attığın hava
Lehime kapandı açtığım dava
Nihayet kalbimden taşınıyorsun

Kuru bir inadın varsa yararı
Sır sana getirir bütün zararı
Bir anda vermedim ben bu kararı
Nihayet kalbimden taşınıyorsun

Ders oldu elbette bu dert bu çile
Adını aklıma getirmem bile
Çık artık dünyamdan çık güle güle
Nihayet kalbimden taşınıyorsun
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Arzum

Ne olur sevgime karşılık ver de
İkimiz bir dünya kuralım Arzum
Kararan ruhuma bir ışık ver de
Aşkı tam hedeften vuralım Arzum

Sermaye sevgidir gönül işine
Servetim var deyip düşmem peşine
Şu koca alemde bir tek eşine
Rastlarsak selama duralım Arzum

Aslı'nın uğrunda Kerem kül oldu
Şirin'in yolunda Ferhat kul oldu
Mecnun'un giydiği çölde çul oldu
Hasreti Leyla'ya soralım Arzum

Kalbim seninle var sırf sana mahsus
İlgimin dışında şimdi her husus
Gecenin koynuna sığınmak kâbus
Gel birbirimizi saralım Arzum

Ağlayan gönlümün sen ol meleği
Hasretle kırılır aşkın bileği
Sevilmek sevenin bütün dileği
Bir ömür mutluluk sürelim Arzum

Sevgimi harca da istersen pul et
İstersen bir köle istersen kul et
Ne olur aşkımı artık kabul et
Cenneti dünyada görelim Arzum

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk Olsun (Dilan)

Aşk kalmadı diyordum seni görene kadar
Hayran oldum vallahi böyle sevda mı olur
Bu muhteşem sevginin elbette nedeni var
Böyle de sevilir mi aşkolsun sana Dilan

Ben de bir aşk yaşadım sefasını sürmedim
Kaktüs oldu nasibim gonca güller dermedim
Bir çok aşık tanıdım senin gibi görmedim
Böyle de sevilir mi aşkolsun sana Dilan

Şirin Ferhat dese de sen Mecnun'u seçersin
Seni Kerem sevse de gözün açık göçersin
Bu sevgiyle Aslı'yı Leyla'yı da geçersin
Böyle de sevilir mi aşkolsun sana Dilan

Sende var ya bir yerim silen silsin kaydımı
Kullar varsın kıskansın sevgimi ve saygımı
Gücenip küsme sakın hoş gör benim kaygımı
Böyle de sevilir mi aşkolsun sana Dilan

Dilerim ki gül yüzün sararmasın solmasın
Ömrünce mutlu yaşa neşen kayıp olmasın
Sakın yanlış anlama sormak ayıp olmasın
Böyle de sevilir mi aşkolsun sana Dilan
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Aşk Sevgi Kıyaslaması

Aşk bir nişan sevgi nikahtır
Aşk bir araba sevgi bir yoldur
Aşk almak sevgi vermektir
Aşk bir balık sevgi denizdir
Aşk bir uçak sevgi gökyüzüdür
Aşk bir tohum sevgi topraktır
Aşk bir yaprak sevgi ağaçtır
Aşk bir kalem sevgi mürekkeptir
Aşk bir çeşme sevgi sudur
Aşk bir arzu sevgi duygudur
Aşk bir saat sevgi zamandır
Aşk bir beden sevgi ruhtur
Aşk bir gol sevgi futboldur
Aşk bir salata sevgi yemektir
Aşk bir çaba sevgi emektir
Aşk bir telefon sevgi hattır
Aşk bir yağmur sevgi buluttur
Aşk bir zevk sevgi mutluluktur
Aşk bir lamba sevgi elektriktir
Aşk bir soba sevgi ateştir
Aşk bir dudak sevgi surattır
Aşk bir oyun sevgi kuraldır
Aşk bir bebek sevgi annedir
Aşk bir fotoğraf sevgi resimdir
Aşk bir tereyağı sevgi ekmektir
Aşk bir vitrin sevgi raftır
Aşk bir silah sevgi kurşundur
Aşk bir müzik sevgi şiirdir
Aşk bir gündüz sevgi gecedir
Aşk bir anlatan sevgi dinleyendir
Aşk bir menekşe sevgi güldür
Aşk bir erkek sevgi kadındır…1
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Ayağıma Geleceksin

Her zaman dilimde hep aynı cümle
Dertleştim masamda solan gülümle
Bir bahse tutuştum kendi kendimle
Bir gün ayağıma geleceksin sen

Kendine getirir seni bu beste
Elinde olacak güzel bir deste
Gözlerim yollarda kulağım seste
Bir gün ayağıma geleceksin sen

Bir karış havada olsa da aklı
Sevenin kalbinde bir ümit saklı
Zaman gösterecek hangimiz haklı
Bir gün ayağıma geleceksin sen
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Ayak izi

İkibinli yıllarda sevgi saygı hak olsun
Yeryüzünden silinsin dayak izi kalmasın
Karanlıklar kaybolsun günlerimiz ak olsun
Sevgi dolu kalplerde ayak izi kalmasın

İkibinli yıllarda ayırım yapılmasın
Kul hakları çiğnenip paraya tapılmasın
Hedef doğruluk olsun yanlışa sapılmasın
Sevgi dolu kalplerde ayak izi kalmasın

İkibinli yıllarda kavga dövüş olmasın
Kötülükler kötüler kendine yer bulmasın
Değil insan hayatı çiçek bile solmasın
Sevgi dolu kalplerde ayak izi kalmasın

İkibinli yıllarda trafik can almasın
Enflasyon sıfırlansın terör korku salmasın
Devletin kasasından kimse birşey çalmasın
Sevgi dolu kalplerde ayak izi kalmasın

İkibinli yıllarda hep turizm patlasın
Gelirimiz gideri dörde beşe katlasın
Ülkemiz sözde değil gerçekten çağ atlasın
Sevgi dolu kalplerde ayak izi kalmasın

İkibinli yıllarda herkes eşit görülsün
ßeden beden olsun da hüküm ruhla sürülsün
Cehaletin defteri bir kalemde dürülsün
Silinsin yeryüzünden dayak izi kalmasın
Sevgi dolu kalplerde ayak izi kalmasın
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Ayıkla Pirincin Taşını

Her önüme çıkan seni seviyor
Kime sorsam seni “sevgilim” diyor
Benim bu işlere aklım ermiyor
Ayıkla pirincin taşını şimdi

Sen aşkı sevdayı oyun mu sandın
Gölgeni gördün de boyun mu sandın
Çok canları yaktın sonunda yandın
Ayıkla pirincin taşını şimdi

Kimine bir ümit verip geçersin
Kimine gizlice gülüp geçersin
Aşkı her gönülden nasıl içersin
Ayıkla pirincin taşını şimdi
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Aynaya Bak Görürsün

Gönlümün sultanını sorup durma güzelim
Ya düşer bayılırsın ya üstüme yürürsün
Kimdir diye düşünüp kafa yorma güzelim
Benim sevdiğim kızı aynaya bak görürsün

Senin gibi giyinir senin gibi süslenir
Bana yalnız rüyamda “canım” diye seslenir
Yazdığım şiirleri dinledikçe hislenir
Benim sevdiğim kızı aynaya bak görürsün

Görenler selvi diye bahsediyor boyundan
Güzelliği yerinde şikayetim huyundan
Belki bir tanıdığın belki senin soyundan
Benim sevdiğim kızı aynaya bak görürsün

Her halimden anlıyor sevdiğimi seziyor
Ben düşlerde gezerken o gönlümde geziyor
Ne yalan söyleyeyim sana da çok benziyor
Benim sevdiğim kızı aynaya bak görürsün

Anlayana anlattım anlamayan ne bilsin
“Sensin” desem kızarsın şaka yaptım değilsin
Fakat onu bir görsen kalbime hak verirsin
Benim sevdiğim kızı aynaya bak görürsün
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Ayrılmak mı Yakışır

Sevgisiz bir yüreği neye yarar taşımak
Sevmek eğer suç ise gözler neden bakışır
Madem bize yakışmaz böyle bir aşk yaşamak
Bağrımıza taş basıp ayrılmak mı yakışır

Avunmaya çalışma “göze yasak yok” diye
Sakın beni suçlama “sözlerin bir ok” diye
Talihsiz aşkımızın sakıncası çok diye
Bağrımıza taş basıp ayrılmak mı yakışır

Kendin yarat şansını, sitem etme durmadan
Geçip gider mutluluk kapımızı vurmadan
Bir gün baş başa kalıp, hayal bile kurmadan
Bağrımıza taş basıp ayrılmak mı yakışır

Bundan böyle sevgiyle dönmesin mi çarkımız
Kesilsin mi dansımız, çalmasın mı şarkımız
Yaşayan bir ölüden kalmasın mı farkımız
Bağrımıza taş basıp ayrılmak mı yakışır

Sevmeyene hayat boş her sevene bir cefa
Aşka değer verip de süren yok mu bir sefa
“Seviyorum” deyip de sarılmadan bir defa
Bağrımıza taş basıp ayrılmak mı yakışır

Saçlarını koklatma, gonca güller der bana
Her şeyim sana ait, sende var mı yer bana
Son defa soruyorum, cevabını ver bana
Bağrımıza taş basıp ayrılmak mı yakışır
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Ayşe

Bu kadar yanmazdım suçlu olsaydım
Senin kadar ben de mutlu olsaydım
Sen gittin gideli yerimde saydım
Bir adım ileri atmadım Ayşe

Kim ihanet etti söyle davaya
Açmadım kalbimi başka sevdaya
El ele girerken sen bir odaya
Ben hiçbir güzelle yatmadım Ayşe

Hayat anlamını çoktan yitirdi
Hasretin dağ gibi sabrı bitirdi
Kaderim sensiz de bir aşk getirdi
İçimden gelmedi tatmadım Ayşe
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Ayşe Benim Olsaydı

Aşksız saraylar köşkler hanlar hamamlar değil
Yar gönlünde bir kenar köşe benim olsaydı
Yoksullukmuş yoklukmuş hiç kafama takmazdım
Meyhaneye varmazdım şişe benim olsaydı

Kokusunu duyardım nergiste de gülde de
Günlerimi sayardım en uzak bir bölgede
Ne hayaller kurardım uzanıp da gölgede
Ormanlar dağlar değil meşe benim olsaydı

Saltanatım bilip de aşk dolu bir geceyi
Hayatımdan çıkartıp hem sonra hem önceyi
Yasaklardım kendime en büyük eğlenceyi
Zevk-i sefa bir yana neşe benim olsaydı

Kurtulsam iyiydi ya bahtımın karasından
Şikayetim çok değil gönlümün yarasından
Yer yüzünde gördüğüm güzeller arasından
Saçlarını ördüğüm Ayşe benim olsaydı
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Ayşe Gider Fatma Gelir

Ben kafama aşkı takmam
Esmer kumral sarışın bir
Hiç kimseye ağıt yakmam
Ayşe gider Fatma gelir

Ne üzülen ağlayanım
Ne karalar bağlayanım
Aşk yolunda çağlayanım
Ayşe gider Fatma gelir

Aynı oyun aynı film
Tatlı canım tatlı dilim
Sen derdine yan sevgilim
Ayşe gider Fatma gelir

Elbet biraz naz olmalı
Fazla değil az olmalı
Mevsim bahar yaz olmalı
Ayşe gider Fatma gelir

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayşegül (Dost)

Sesin geldi inceden
Hüzünlü bir geceden
Seni yıllar önceden
Tanıyorum Ayşegül

Dost gibiyim elemle
Baş başbaşayım çilemle
Deli gibi özlemle
Yanıyorum Ayşegül

Şüphe duyma yerinden
Seni seven birinden
Gizli gizli derinden
Kanıyorum Ayşegül

Acı çeker ardından
Bu sevdalı gariban
Sensiz hayatı zindan
Sanıyorum Ayşegül

Göremedim cismini
Gönder bana resmini
Her nefeste ismini
Anıyorum Ayşegül
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Ayşegül..! (Ağyar)

Tele sekreterine bıraktım hep notları
Telefona çıkmıyor sen de hiç etmiyorsun
Bu insanlar çok gördü senin gibi otları
Ayşegül bu sevgiyi inan hak etmiyorsun

On binlerce hayranın hep ismini anıyor
Uzaklardan görenler seni bir şey sanıyor
Benim gibi kananlar saflığına yanıyor
Ayşegül bu sevgiyi inan hak etmiyorsun

Seni herkes tanıyor ekranlardan basından
Kimin haberi var ki yüreğinin pasında
Çölde kamsam isteme bir yudum su tasından
Ayşegül bu sevgiyi inan hak etmiyorsun

Mezarını kendin kaz yavaş yavaş derinden
Seni yılanlar soksun en alımlı yerinden
Ne istedin ben gibi şair ruhlu birinden
Ayşegül bu sevgiyi inan hak etmiyorsun

Umudum az değildi çok olsa da elemim
Güzel şeyler yazardı senden önce kalemim
Şimdi senin sayende ben başka bir alemim
Ayşegül bu sevgiyi inan hak etmiyorsun

Şaşırmışsın yönünü gün edersin gününü
Şöhrete kavuşunca unutmuşsun dününü
Nasıl olsa bitecek başına çal ününü
Ayşegül bu sevgiyi inan hak etmiyorsun

Hayatın tüm yükünü sen Al-Dinç değil misin
Korkma sen çok yaşarsın henüz genç değil misin
Bu sorumsuz tavrınla sen bir hiç değil misin
Ayşegül bu sevgiyi inan hak etmiyorsun
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Ayşem

Senden haberim yok ben divaneyim
Gözyaşım gönlümden akıyor Ayşem
Helalim var diye eve gideyim
karşıma hayalin çıkıyor Ayşem

Aslında mutluyum iyidir işim
Çoluğum çocuğum güzeldir eşim
Üzülmek yok diye söz de vermişim
Yokluğun canımı sıkıyor Ayşem

Sen de çok mutlusun şu an belki de
Fakat ben sayılmam aşkta sevgide
Perişan değilim ama gitgide
Sevdiğin hayattan bıkıyor Ayşem

Beni bir arasan sesini duysam
İnan ki gam yemem şeytana uysam
Her derde katlanıp karşı da koysam
Sensizlik dünyamı yıkıyor Ayşem
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Ayşe'm Ağlar Ben Ağlarım

Ayşem Ağlar Ben Ağlarım

Garip geldim bu dünyaya
Garip geçti tüm çağlarım
Gelemedik bir araya
Ayşem ağlar ben ağlarım

Karar verdik vermesine
Ölümüne sevmesine
Bu kaderin cilvesine
Ayşem ağlar ben ağlarım

İkimiz de kadersiziz
Çile biziz keder biziz
Mutluluktan habersiziz
Ayşem ağlar ben ağlarım

Hasretimiz derdimiz çok
Ruhumuz aç karnımız tok
Kavuşmanın imkanı yok
Ayşem ağlar ben ağlarım
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Ayşe'ye Mektup

Nerdeyse on sene yandı ateşim
Sonunda bir güzel söndürdü Ayşe
Şimdi bir yuvam var seven bir eşim
O beni hayata döndürdü Ayşe

Sadece hep seni suçladım sanma
Dönüşü olmayan maziye yanma
Anılar silinmez sanırdım amma
O beni hayata döndürdü Ayşe

Sevdiğim sevecen kıymet biliyor
Ben de çok mutluyum o da gülüyor
Üstüme titriyor aşkla geliyor
O beni hayata döndürdü Ayşe

Sarıldım sevgiyle tükendi derdim
Onunla en büyük huzura erdim
Yüreğim nedir ki ömrümü verdim
O beni hayata döndürdü Ayşe

Son buldu yıllardır çektiğim çile
Sen de ikimize mutluluk dile
Bu sevda hoş geldi sen güle güle
O beni hayata döndürdü Ayşe
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Az Gelir..!

'Ben de biraz şairim' dedim,bazı beylerden
   Tuhaf sesler çıktıkça sanırım ki kaz gelir
   iki kadeh içmekle dem vururlar meylerden
   Sanki kış ortasında ilk baharla yaz gelir

   A'yı B'yi öğrenip,Y'den Z'den bihaber
   Üç-beş şiir yazar da istikrardan ne haber
   Daha yolun başında 'hedefime vardım' der
   Dolunayı görmez de yıldız ona baz gelir

   Nankördür gocunanlar su içtiği bir tastan
   Kurtaramaz kendini hem kederden hem yastan
   Tenekeler ne anlar pırlantadan elmastan
   Biraz bir şey olana kibir gelir naz gelir

   Güzelim arap atı paha biçilmez tayı
   Doğururken düşünmez en ufak şamatayı
   Tavuk kıçını yırtar yaparken yumurtayı
   Korkarım, gafillere bu misal de az gelir...!
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Babacığım...

İnsanların kaderi bu ebedi ayrılık
Bak sonunda bizi de buldu be babacığım
Senden ayrı kalalı bütün dünyam karanlık
İşte yine gözlerim doldu be babacığım

Yokluğunun acısı yüreğimi kararttı
Günden güne özlemin saçlarımı ağarttı
Kederlerim büyüdü gül benzimi sararttı
Kuru yaprak misali soldu be babacığım

Hep mutluluk bulurdum senin tatlı sözünde
Sanki nurlar parlardı melek gibi yüzünde
Koca adamdım ama hep çocuktum gözünde
Şimdi oğlun bir yetim kaldı be babacığım

Allah ödül vermiştir her kulun zahmetine
Fakat erken kavuştun Ya Hakk'ın rahmetine
O tertemiz ruhunu yaratan ahretine
Belki aziz diyerek aldı be babacığım.
* * * * *

'Sen öldün öleli her şey zahmetli
İnan ki yaşamak zul oldu baba
Ben bir garip yetim sense rahmetli
Anamsa haliyle dul oldu baba

Çoğaldı 'keşke'miz 'eğer'lerimiz
Koz versek satılır ciğerlerimiz
Yerle bir edildi değerlerimiz
Korkarım harcandı pul oldu baba...'

MB
Tüm babaların babalar gününü kutluyor,rahmetli olanları dualarla anıyorum,nur içinde
yatsınlar...
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Babam

Kimbilir ne kadar sevindi gönlün
Evladın dünyaya geldiği zaman
Onun yollarında çürüdü ömrün
Senin hakkın nasıl ödenir babam

Ne çileler çektin büyütmek için
Bizi doğru yolda büyütmek için
İyiyi kötüyü öğretmek için
Senin hakkın nasıl ödenir babam

Ne olur dünyaya gelsek bir daha
El açıp yalvardım yüce Allah’a
Rahmetin bol olsun sana fatiha
Senin hakkın nasıl ödenir babam
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Babama Mektup

Sen öldün öleli her şey zahmetli
İnan ki yaşamak zul oldu baba
Ben özürlü yetim sense rahmetli
Anam da haliyle dul oldu baba

Duyanlar ilk önce eve doldular
Halimi görenler saç baş yoldular
Şimdiyse her şeye kusur buldular
Giydiğim elbise çul oldu baba

Olgunduk pişkindik hamur olmadık
Tertemiz topraktık çamur olmadık
İyiydik dört başı mamur olmadık
Fakat dert yarıydı ful oldu baba

Çoğaldı “keşke”miz “eğer”lerimiz
Koz versek satılır ciğerlerimiz
Yerle bir edildi değerlerimiz
Korkarım harcandı pul oldu baba

Eskiden bu kadar belli değildi
Bağlar ip bilmezdi telli değildi
İnsanın çoğu dört elli değildi
Kullar hep kullara kul oldu baba
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Bana Abi Diyorsun

Kız beni sevdiğini korkar gibi diyorsun
Sorduğum sorulara tabi tabi diyorsun
Senden üç yaş küçüğüm dedim gülüp geçtin de
Peki neden ısrarla bana 'abi' diyorsun...'

Gözlerinden belliyken nafile gizliyorsun
Nerde nasılım diye hep beni izliyorsun
Madem ki çok özlüyor yolumu gözlüyorsun
Peki neden ısrarla bana abi diyorsun

Aslında çok normal de biraz aklım karıştı
Firari duygularım mantığımla yarıştı
Belki küskün yüreğin şimdi aşkla barıştı
Peki neden ısrarla bana abi diyorsun

Sessiz sedasız durma sen de bir fikir yürüt
Ya tavrımı destekle ya bu şiiri çürüt
Benim yüreğim şaşkın senin yüreğin küt küt
Peki neden ısrarla bana abi diyorsun

Korkma ben haddimi de gücümü de bilirim
Sevincimi hüznümü acımı da bilirim
Canımı cananımı bacımı da bilirim
Ya gerçekten ya mecbur bana abi diyorsun
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Bana Göre Değilsin

Senin burnun havalı
Aşka nasıl eğilsin
Bırak artık mavalı
Bana göre değilsin

Otobüse binmezsin
Dolmuşu beğenmezsin
Taksilerden inmezsin
Bana göre değilsin

Tek bildiğin her gece
Dans müzik ve eğlence
Anladım ki böylece
Bana göre değilsin

Belamısın başıma
Ekmeğime aşıma
Çıkıp durma karşıma
Bana göre değilsin.
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Bana Şiir Yaz Diyorsun

“Bana şiir yaz” diyorsun yazarım yazmasına
Fakat böyle zor dönemde zaman kayıp olmaz mı
Vatandaş üç kuruş için sarılsın kazmasına
Biz burada rol keselim biraz ayıp olmaz mı

“Bana şiir yaz” diyorsun yazarım bir gün elbet
Hele biraz düzelsin de bu güzelim memleket
Bölücüler başlatmışken dört yanda bir hareket
Biz burada rol keselim biraz ayıp olmaz mı

“Bana şiir yaz” diyorsun yazarım en sonunda
İşin gücün dalga geçmek sen haklısın konunda
Garibanın ekmeği yok delik dolu donunda
Biz burada rol keselim biraz ayıp olmaz mı

“Bana şiir yaz” diyorsun “onu bunu anlamam”
Neyine ne yazayım ki her bir şeyin tastamam
Ülkemdeki pislikleri temizlemez kırk hamam
Biz burada rol keselim biraz ayıp olmaz mı.
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Başın Göğe Erdi mi..?

Geçerken bir uğradın yaşadığım şehire
İyi ama ne diye dert edersin derdimi
Bir an görsem razıydım en kuvvetli zehire
Kastettin ya gözüme başın göğe erdi mi

Deli gibi isterken o sesini duymayı
Ne hileyi düşündüm ne şeytana uymayı
Bana layık görmedin sana sevgi sunmayı
Kem kattın ya sözüme başın göğe erdi mi

Belki sen de üzüldün göz yaşıyla ıslandın
Hem çağırdım gelmedin,hem de beni kıskandın
Yorgun düştü bedenin boş koltuğa yaslandın
Yatmadın ya dizime başın göğe erdi mi

Sendeki asaletten eser yok ecelerde
Yere ayak basmadın sen vardın yücelerde
Bir divane aşığım perişan gecelerde
Rastladın ya izime başın göğe erdi mi

Kim söyledi “seveni bir siteme sat” diye
“Bîçarenin gönlüne ıstırabı kat” diye
bir öfkeye kapılıp telefonu çat diye
Kapattın ya yüzüme başın göğe erdi mi
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Başka Biriydin

Sanırım ki bu veda hiç anlamlı olmadı
Benden kurtulmak için tıpkı kaçar gibiydin
Yüzün asıktı ama gözün bile dolmadı
Tanıdığım sen değil sanki başka biriydin

Mutlu desem değildin fakat biraz rahattın
Sevgi dolu dünyama ayrılığı sen kattın
Eskimiş eşya gibi beni fırlatıp attın
Tanıdığım sen değil sanki başka biriydin

Ben mutlu oluyorken her dakika yanında
Meğer ihanet varmış düşüncende kanında
Bulduğun ilk fırsatta bıraktın ya anında
Tanıdığım sen değil sanki başka biriydin

Sevgisine inanıp gözlerine kandığım
Ömür boyu yanımda hayatımda sandığım
Uğrunda için için alev alev yandığım
Tanıdığım sen değil sanki başka biriydin

Not:Yeğenim Şerafettin Baydere'ye aittir
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Bayram Etsin

Duyduğum heyecanı imkan var mı tarife
Anlatamam bir tanem aciz kalır kalemim
Resimleri seyretmek benim için arife
Gel yüzünü göreyim bayram etsin gözlerim

Bitir artık hasreti sil kalbimin isini
Sensiz nasıl seveyim bu dünyanın nesini
Sessiz kalsın sessizlik duyur bana sesini
Çınlamaktan usandı bayram etsin kulağım

Mutluluğum ol benim kederimi atıver
Daha fazla solmadan gönlüme renk katıver
Sokul bana sevgiyle kıvrılıp da yatıver
Saçlarını okşarken bayram etsin dizlerim

Çektiğim bu işkence yıllar sürse “pes” demem
Bir gün isyan edip de “gel bu zulmü kes” demem
Eğer bana gelirsen inan çok şey istemem
Bir öpücük kondursun bayram etsin dudağım
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Be Gül

Gelinlik giymedin gelirken bana
Takmadın başına ne duvak ne tül
Yüreğin benimse kâr etmez sana
Ne haram ne günah ne yasak be gül

Sevgisiz yaşarken hayat zordu ya
Nihayet mutluluk bizi sordu ya
Gitme Giresun’a gitme Ordu’ya
Severken perişan olmasak be gül

Zorlama kendini sakın kandırma
Ateşe düşürüp bizi yandırma
Bir bahar içinde kışı andırma
Yeşermek dururken solmasak be gül

Dinle şu sözümü şeytana uyma
Var olan duygudan pişmanlık duyma
İnan ki günahtır bu aşka kıyma
Kahırla isyanla dolmasak be gül
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Beklediğim Çok Şey Var

Rüzgâr olup esmedim
Ne yağmurum ne de kar
Ümidimi kesmedim
Beklediğim çok şey var

Yalnız bahar yaz değil
Geçici bir haz değil
Yarınlardan az değil
Beklediğim çok şey var

Boş hayale dalmadım
Sevdadan pay almadım
Yine de geç kalmadım
Beklediğim çok şey var

Gönlüm güzel seçimde
Hepsi de bir biçimde
Ümit yaşar içimde
Beklediğim çok şey var

Sevdiğimdir can evi
Şu gönlüme düşen nar
Hayallerim manevi
Beklediğim çok şey var
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Ben Bu Haltı Yermiydim

Sevme beni” diyorsun, aşkta olmaz pazarlık
Eğer aksi olsaydı, “seviyorum” der miydim
Muska bile az gelir sana neyler nazarlık
Kalbime söz geçseydi, ben bu haltı yer miydim

Sanki ben mi istedim boynu bükük gezmeyi
Gözümdeki yaşları boncuk gibi dizmeyi
Sana aşık olmakla aştım ama çizmeyi
Kalbime söz geçseydi, ben bu haltı yer miydim

Değen yoktu keyfime, senden önce gıcırdı
Benim canım tatlıydı, sinek soksa acırdı
Yetti artık nazların, huzurumu kaçırdı
Kalbime söz geçseydi, ben bu haltı yer miydim

Gece gündüz bir oldu, bu sevdanın yüzünden
Yokuşunu tırmandım, haberim yok düzünden
Deli gibi sevmesem, gelir miydim izinden
Kalbime söz geçseydi, ben bu haltı yer miydim
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Beni de Bitir

Küçük bir hatayla her şey bittiyse
Hayatta bırakma beni de bitir
Istırap geldi de huzur gittiyse
Hayatta bırakma beni de bitir

Zaten ne şanslıyım ne de paralı
Hayalim pembe de bahtım karalı
Ne olur yaşatma böyle yaralı
Hayatta bırakma beni de bitir

Kırk yılın başında ben de gülmüştüm
Nihai sevdiğim seni bilmiştim
Karşıma çıkmasan çoktan ölmüştüm
Hayatta bırakma beni de bitir

İbreti-i alemse sence bu enkaz
Ne ödün isterim ne de imtiyaz
Gerçekten revaysa bana bu infaz
Hayatta bırakma beni de bitir

Bekâri dediğim medeni halim
Ya sevda yolunda yaptığım talim
Sevgime aşkıma merhamet zalim
Hayatta bırakma beni de bitir.
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Beni de Düşün

Kimsenin bahtında gözüm yok amma
Yuvası yok mudur uçan her kuşun
Yazdığın yazıya sözüm yok amma
Allah’ım birazcık beni de düşün

Her aşkta karşıma bir engel çıkar
Vefasız kulların dünyamı yıkar
Yerimde kim olsa canından bıkar
Allah’ım birazcık beni de düşün

Çok şey mi mutluluk istemek senden
Ne olur saklama sevgini benden
Ya güldür ya da al ruhumu tenden
Allah’ım birazcık beni de düşün

Sanma ki sözlerim sana isyandır
O yüce katında herkes insandır
Günahım var ise ahrette yandır
Allah’ım birazcık beni de düşün
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Beni İsraf Ediyorsun

Ağzın burnun güzel ama
Hep dikine gidiyorsun
Bak düşersin sonra gama
Beni israf ediyorsun

Ruhla dans et sallan biraz
Hayata da çullan biraz
İdareli kullan biraz
Beni israf ediyorsun

Sanki yaram az kanıyor
Her kadını kız sanıyor
Olur olmaz kıskanıyor
Beni israf ediyorsun

Rüçhanımsın dedim işte
Hep sözümü yedim işte
Hayır yok bak bu gidişte
Beni israf ediyorsun

Ne görürüm ne duyarım
Hiç acımam ve kıyarım
Bu da artık son uyarım
Beni israf ediyorsun
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Beni Mutlu Et

Elleri güldürüp güldüğün yeter
Senin aşk dediğin aşka ihanet
Gönlüme ıstırap verdiğin yeter
Ne olur biraz da beni mutlu et

Başını koyduğun dizler kimindi
Omzumda ağlayan sözler kimindi
Seviyorum diyen sözler kimindi
Ne olur biraz da beni mutlu et

Sevgimle oynama yazıktır bana
Gün oldu gururu attım bir yana
Bu son kez gelişim son sözüm sana
Ne olur biraz da beni mutlu et
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Beni Özleteceğim

Olacak mı bakalım ayrılığın yayarı
Adım adım her yerde seni izleteceğim
Madem görüp duymanın sence vardı zararı
Benliğimi yitirip beni özleteceğim

Sıcaklığım seninle Akdeniz’de Ege’de
Aklına ben gelirim uzansan da gölgede
Hayalimi görürsün en değişik bölgede
Ümidimi bitirip beni özleteceğim

Oturduğun ev aynı yine aynı kafestir
Adım kulaklarında çınlayacak bir sestir
Hasretim yalnızlığın aldığın her nefestir
Pişmanlığı getirip beni özleteceğim

Eremezsin huzura yıllardır yalnız kalıp
Teselli bulamazsın maziye dalıp dalıp
“Yeter be” diyeceksin her şeyi göze alıp
Artık cana yetirip beni özleteceğim
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Beni Sevmeye Devam Et

Sevgiyi bende bulursun
Yeter ki etme ihanet
İnan ki mutlu olursun
Beni sevmeye devam et

Sabırlı ol halden anla
Esirinim ben bu canla
Her zamanki heyecanla
Beni sevmeye devam et

Eğer aşksa istediğin
Bir emirdir her dediğin
Mutluluksa beklediğin
Beni sevmeye devam et

Sen sözümden çıkmadan gel
Sevilmekten bıkmadan gel
Yar canını sıkmadan gel
Beni sevmeye devam et
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Beni Sizler Yarattınız..!

Bu dünyada mutluluğu
Bana mumla arattınız
Ey şöhretler topluluğu
Beni sizler yarattınız

Yapmacıklı sorumlarla
Göstermelik forumlarla
Lafta kalan yorumlarla
Beni sizler yarattınız

Gerçekleri görmediniz
Sevgi bağı örmediniz
Az sefalar sürmediniz
Beni sizler yarattınız

Yaşadınız alkışlarla
Yerli yersiz kalkışlarla
Bize yüksek bakışlarla
Beni sizler yarattınız

Gönül gözü şaşı olmuş
Para işin başı olmuş
Garip sabır taşı olmuş
Beni sizler yarattınız

Kula değer biçilmiyor
Bir çayınız içilmiyor
Havanızdan geçilmiyor
Beni sizler yarattınız

'İstinalar var' diyenler
kendinizi arattınız
Şiirime 'ar' diyenler
Beni sizler yarattınız
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Benimle Yat Benimle Kalk

Hiç kimseye kulak asma
Ne söylerse söylesin halk
Yaş tahtaya sakın basma
Benimle yat benimle kalk

Kara gözler sanki kömür
Yanımda ol beni sömür
Gece gündüz ve bir ömür
Benimle yat benimle kalk

Yüreğini coştururken
İşin varken koştururken
Tembel tembel boş dururken
Benimle yat benimle kalk

Yollar uzun yollar darsa
Dağımıza yağan karsa
Senda biraz yerim varsa
Benimle yat benimle kalk

Aşk bastırır aşk diretir
Özlemleri şimdi bitir
Aklına hep beni getir
Benimle yat benimle kalk
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Bırak Be Kadın

Sevgiyi ezelden bilen adamdım
Sayende mutluluk ırak be kadın
Eskiden gözleri gülen adamdım
Bırak şu yakamı bırak be kadın

Belki bir hataydı belki bir günah
Bedeli pişmanlık bedeli eyvah
Bir akşam üzeri ya da bir sabah
Bırak şu yakamı bırak be kadın

Herkese sor beni nerdeydim neydim
Ben senden önce de paşaydım beydim
Her türlü tavrına boynumu eğdim
Bırak şu yakamı bırak be kadın

Yıllardır başımın etini yedin
Dediğim her şeyin tersini dedin
Ne kitap bıraktın ne iman ne din
Bırak şu yakamı bırak be kadın

Çek git de sultan ol gönül köşküne
Ömründen ömür ver aşka düşküne
Senden tek isteğim Allah aşkına
Bırak şu yakamı bırak be kadın
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Bıraktım

Güzellikler şehrinden İstanbul’a dönerken
Mutluluğa çok yakın, üzüntüye ıraktım
Hüzünlüydüm, buruktum otobüse binerken
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklı’da bıraktım

Ana, baba ordaydı, bacı, gardaş ordaydı
Şen şakrak bir kahkaha gözlerde yaş ordaydı
Gerçek sevgi, sevgili, dost, arkadaş ordaydı
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklı’da bıraktım

Birbirine yedirdik madde ile şöhreti
Yerin dibine soktuk gururu ve nefreti
Haz aldığım kıymeti, manevi bir serveti
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklı’da bıraktım

Bazen bir bütün olduk, gönülleri coşturduk
Bazen el ele verip, şiir için koşturduk
Ruhen çok şey paylaştık, görünüşte boş durduk
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklı’da bıraktım

Sabahlanan son gece kalemi aciz etti
Şaha kalkan duygular uykuyu taciz etti
Dostlarımın sevgisi gasp etti, haciz etti
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklı’da bıraktım.

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bıraktın

Yerin vardı dünyamda
Ne yakın ne ıraktın
Hayalleri bir anda
Ortalarda bıraktın

Kapatıp kilitleri
Sevindirdin itleri
En güzel ümitleri
Sağda solda bıraktın

Gelseydin kaçacaktık
Aşka yer açacaktık
Belki de uçacaktık
Yarı yolda bıraktın

Üzülmeye ne gerek
Beni sefil ederek
Ölüyorum giderek
Kuşa kurda bıraktın

Yedin yuttun hap gibi
Eski bir hesap gibi
Ve sonunda sap gibi
Beni burda bıraktın

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilirsin

Biraz geç oldu ama galiba seni çözdüm
Şahsına her hayranı sanırım kar bilirsin
Sana değer vererek kendi kendimi üzdüm
Kanım ısındı diye sonumu nar bilirsin

Canım cicim dedikçe sana bir haller oldu
Sanki senin uğranda dökülen seller oldu
Sevenin hep ağlarken gülense eller oldu
Sen her zaman karşında enayi var bilirsin

Kadir-kıymet bilinsen boynum kıldan incedir
Elbette deli gönlün meyili hep gencedir
Aşktan meşkten ziyade iyi niyet öncedir
Her “güzelsin” diyene kendini yar bilirsin

Sırf sevginin yolunda saçlarımı ağarttım
Ne kendim baştan çıktım ne kimseyi ayarttım
Üzerine düşerek seni fazla şımarttım
Sevilmeye bayılır sevmeyi ar bilirsin

Şunu bil ki güzelim çok kötü yanılırsın
Dosta hava atmakla bir halt mı sanılırsın
Fırtınayla boranla tipiyle anılırısın
Kendini çöl güneşi herkesi kar bilirsin
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Bir An Önce Git Burdan

Ufacık tartışmayı bir savaşa çevirdin
Kuruntular sultanı tahtın tacın gururdan
“Aşkı yendim” diyorsan yine bir çam devirdin
Gözümde küçülmeden bir an önce git burdan

İyi kullan şansını hayatını değiştir
Seninki isyan değil bence boyun eğiştir
Birkaç gün kalacaktın demir attın ne iştir
Gözümde küçülmeden bir an önce git burdan

Zaferini sergile tonla afiş astırıp
Cümle aleme duyur el ilanı bastırıp
Saçlarını kestirip kuyruğunu kıstırıp
Gözümde küçülmeden bir an önce git burdan

Kıyasla birbiriyle sürdüğün her sefayı
Tutacak mı bakalım benimle bir defayı
Sen basit gör sevgiyi sen basit gör vefayı
Gözümde küçülmeden bir an önce git burdan

Kim bilir belki bir gün ölü gibi gelirsin
Korkarım Alanya’nın gülü gibi gelirsin
Gelirsin be güzelim deli gibi gelirsin
Gözümde küçülmeden bir an önce git burdan
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Bir Aşkın Uğruna

Çekilip köşeye yalnız başına
Ağlama arkadaş söyle derdini
Yazıktır ömrüne bu genç yaşına
Bir aşkın uğruna yakma kendini

Sil artık gözünden döktüğün yaşı
Sevmektir sağlıktır her işin başı
Yeter ki içinde bir umut taşı
Bir aşkın uğruna yakma kendini

Önünde upuzun yılları düşün
Zorlukla geçtiğin yolları düşün
Doğuştan kadersiz kulları düşün
Bir aşkın uğruna yakma kendini

Bu şiir aşk için ağlayanlara
Zalime bir ümit bağlayanlara
Acırım gönlünü dağlayanlara
Bir aşkın uğruna yakma kendini
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Bir Buseni Değişmem

İkramın ne olursa benim için şerbettir
Sence senin elinden söylesene ne içmem
Saçının bir tek teli hazinedir servettir
Bin güzelin aşkına bir buseni değişmem

Ara sıra gelsek de bir araya bir yerde
Senden başka herkese gözlerimde hep perde
Her birisi en büyük çare olsa her derde
Bin güzelin aşkına bir buseni değişmem

Kimi bana kızsa da kimi “aptal” dese de
Biri silah çekse de biri zehir verse de
Aslı,Şirin ve Leyla hepsi beni sevse de
Bin güzelin aşkına bir buseni değişmem

Ayrı dünyalardayız bunu da biliyorum
Yüreğim kan ağlarken gözümü siliyorum
Bensiz olsa da sana mutluluk diliyorum
Bin güzelin aşkına bir buseni değişmem

Bana kalsa yol değil dağı taşı aşarım
Fakat şimdi sadece nefes almak başarım
Gerçeklerle savaşır hayallerle yaşarım
Bin güzelin aşkına bir buseni değişmem
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Bir Buseyi Çok Gördün

Kader bile kıskanır şu ördüğün ağları
Çırpınırken bu sevda sefasını sen sürdün
Gülde bahar zamanı aşkta hazan çağları
Ben vuslatı umarken bir buseyi çok gördün

Arzuların pınardı bana doğru akmadı
Senin yaktığın gibi beni kimse yakmadı
Kahrolası gururun gözyaşıma bakmadı
Ben vuslatı umarken bir buseyi çok gördün

Sözde lider olmakmış özelliği burcumun
Güle değil dikene kulluk gücü harcımın
Öde öde bitmiyor vadesi yok borcumun
Ben vuslatı umarken bir buseyi çok gördün

Sen kalbime girerken aklım benden çıkacak
Korkarım ki varlığın varlığımdan bıkacak
Bu gidişin dünyamı ha yıktı ha yıkacak
Ben vuslatı umarken bir buseyi çok gördün
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Bir Dost'a

Bir bir gelip geçerken bir ümitle seneler
Gözlerinde olmasın kederden bir damla yaş
Kabarsın duyguların kalmasın bahaneler
Yeni yılda yeni yaş aşk getirsin arkadaş

Gönlündeki prense “Ahmet,Mehmet” diyen yok
Sevilmeyi istersen “bana zahmet” diyen yok
Karşılıksız sevgiyi kürk olsa da giyen yok
Yeni yılda yeni yaş aşk getirsin arkadaş

İşin gücün rast gitsin sağlık sıhhat yerinde
Uyanırsa hislerin saklama hiç derinde
Nasıl olsa olacak elbet günün birinde
Yeni yılda yeni yaş aşk getirsin arkadaş

Zamanı geldiğinde sen de sevgiye eğil
Dostlarında arama ihanete bir meyil
Sakın yanlış anlama  bu bir beddua değil
Yeni yılda yeni yaş aşk getirsin arkadaş
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Bir Dünya Batırdın

Mutluluk ülkesi bilip rotayı
Aşka yol alırken çark etmedin mi
En güzel seyirde silip rotayı
Bir dünya batırdın, fark etmedin mi

Oysa ne dalgalar, sisler sarmıştı
Ne kara dumanlar, isler sarmıştı
Toz pembe hayaller, hisler sarmıştı
Bir dünya batırdın, fark etmedin mi

Nasılsa kalmadı artık önemi
Çok çok da harcadım birkaç senemi
Maziye karıştı sevgi dönemi
Bir dünya batırdın, fark etmedin mi

İhanet yayıyla attığın oktan
Bir sevda devrildi hem de hiç yoktan
Gerçi ben çıktım da girdiğim şoktan
Bir dünya batırdın, fark etmedin mi

Her gece zevk için aşkı iğfal et
Girdiğin günaha var ya kefalet
En büyük acıdır ruhta sefalet
Bir dünya batırdın, fark etmedin mi

Şeytani arzuna ulaştın dilber
Her türlü mikroba bulaştın dilber
Kucaktan kucağa dolaştın dilber
Bir dünya batırdın farketmedin mi

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir İstanbul Sonrası (Son Sözümüz)

Bir İstanbul sonrası bana veda ederken
İkimiz de susmuştuk gözlerimiz dolmuştu
Son defa sarılmıştık sen buradan giderken
Ve son sözümüz “Seni seviyorum” olmuştu

Firari arzuların suç ortağı tasaydı
Ayrılmak bir ölümdü fakat sanki yasaydı
Az ama öz konuştuk zamanımız kısaydı
Ve son sözümüz “Seni seviyorum” olmuştu

Sular seller faydasız düştüğümüz ateşe
“Acaba”lar “keşke”ler sıralandı peş peşe
yolculuğa çıkmıştık gerçeklerden bir düşe
Ve son sözümüz “Seni seviyorum” olmuştu

Bağrımıza taş basıp içten içe gerildik
Ne dimdik ayaktaydık ne de yere serildik
Allak-bullak bir halde,öldük öldük dirildik
Ve son sözümüz “Seni seviyorum” olmuştu
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Bir Kaç Şiir

Ne dünyamı zehir etmiş
Ne kuyumu kazmış oldum
Çok acılar çektim ama
Bir kaç şiir yazmış oldum

Ne sağ bildim ne de solu
İnan yolum sevgi yolu
Hiç olmazsa duygu dolu
Bir kaç şiir yazmış oldum

Bir haine bir hırsıza
Hem zalime hem arsıza
Uğursuza hayırsıza
Bir kaç şiir yazmış oldum

Yanmasa da odun ocak
Ona buna dokunacak
Ben ölünce okunacak
Bir kaç şiir yazmış oldum.
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Bir Mucize...

Dilim feryat etmekte bana göre haklıdır
Fakat isyan sayılmaz bir sitemdir sözlerim
Seni seven kalbimde ne acılar saklıdır
Bir mucize bekliyor gülmek için gözlerim

Sevincimle kederim paylaşırken kozunu
Sen keyifle verirsin mutluluğun pozunu
Bana da almak düştü umutların pozunu
Bir mucize bekliyor gülmek için gözlerim

Bende neşe kısıtlı hüzün dersen limitsiz
Ziyafetten vazgeçtim gönlüm sensiz simitsiz
Çaresi yok derdimin korkarım ki ümitsiz
Bir mucize bekliyor gülmek için gözlerim

Bu gidişle huzura mümkün değil ulaşmak
Senden sonra bir aşka ne haddime bulaşmak
Kısmet olmadı bir gün tebessümle dolaşmak
Bir mucize bekliyor gülmek için gözlerim
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Bir Sözünle Tükendi

Bir sözünle tükendi içimdeki hevesler
Neden ilham alıp da sana şiir yazayım
Son perdeyi kapattın bitti bütün piyesler
Sen efendi ben köle nasıl ferman bozayım

Boynumdaki ilmeğin ucu senin elinde
İnan yaşamam ölmem bir kelime dilinde
Ben bir kemer olmayı istedim de belinde
Malım mülküm yetmedi söyle nasıl olayım

Hasretine razıyım senin olsun merhamet
Fırsat varken elinde sevenini idam et
Dünya zindan gözümde sensiz zaten rezalet
Olmadığın yerlerde nasıl gezip tozayım

Hep benimle paylaştın kederini acını
Şimdi sana göreyim dene bende gücünü
Günahına girdiğin şu kalbimin öcünü
Kime kusur bulup da kimden nasıl alayım
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Bir Şiirle Anılır

'Hele benden bir darbe yesin' derse birisi
Desin belki yerim de 'çöker' diyen yanılır
Ne bir aşkın meleği ne bir köşkün perisi
En güzeli en fazla bir şiirle anılır

Elbette üzülürüm elbet biraz ağlarım
Belki o an çöl olur kurur gönül bağlarım
Ne dünyama kahreder ne kalbimi dağlarım
En güzeli en fazla bir şiirle anılır

Bir kaç dilber benimle oynadı aşk oyunu
Şahsına ders verdim de suçlamadım soyunu
Kuyruğunu kıstırıp gösterirken boyunu
En güzeli en fazla bir şiirle anılır

Bir de güzeller var ki hani destan yazdıran
Hasretinden delirtip hani candan bezdiren
Fakat ruhsuz dolaşıp bedenini gezdiren
En güzeli en fazla bir şiirle anılır.
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Bir Telefon Etmedin

Sen gönlüme düşeli bıktım inan canımdan
“Gözüme buyur” dedim, sözüme hiç gitmedim
Çalmasan da kapımı, geçmesen de yanımdan
“Sesini duyur” dedim, bir telefon etmedin

Sandım aşk kapısını bu sefer araladım
Bu kez de açamadım, kendimi yaraladım
Bin bir sebebim vardı, hepsini sıraladım
“Sesini duyur” dedim, bir telefon etmedin

Her saniye düşünür, elbette ki özlerim
Bil ki yalnız bu yüzden sitem dolu sözlerim
Kulağıma insaf et düşmanınsa gözlerim
“Sesini duyur” dedim, bir telefon etmedin

Aslında sen de sevdin, tereddüdün boş değil
Tereddüdü anladım, bu inadın hoş değil
Seni arzu etsem de “kollarıma koş” değil
“Sesini duyur” dedim, bir telefon etmedin
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Birtanem

El diyorsa bana “berduş avare”
Bu halime sebep sensin bir tanem
Kral varken gönül vermek yavere
Her güzelin harcı değil bir tanem

Günüm geçmez üzüntüsüz elemsiz
Bir denizde bir gemiyim dümensiz
Sen gideli dağlar bile çimensiz
Gül kokusu burcu değil bir tanem

İnsanoğlu bu dünyada bir anlık
Sevenlere “seyran olur samanlıtk”
İyi düşün; kahrolası ayrılık
Boynumuzun borcu değil bir tanem

Aşktan yana ben savmışım sıramı
Benim değil mutluluğun gramı
Sen yarattın sarhoşluğu dramı
Meyhaneci barcı değil bir tanem

Mühür sende her karara razıyım
Tüm suçları bende ara razıyım
Senden gelen her zarara razıyım
Seven kalbim kârcı değil bir tanem
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Bizim Hiç mi Suçumuz Yok?

Maalesef ülkemizde
Dört ayaklı kuçumuz çok
Vicdanımız tertemiz de
Bizim hiç mi suçumuz yok

Herkesi mert sanıyoruz
Bile bile kanıyoruz
Cayır cayır yanıyoruz
Bizim hiç mi suçumuz yok

Çalıp-çırpıp soyuyorlar
Sırtımızdan doyuyorlar
Gözümüzü boyuyorlar
Bizim hiç mi suçumuz yok

Dert yazımız dert kışımız
Bol keseden alkışımız
Yerli-yersiz kalkışımız
Bizim hiç mi suçumuz yok

Sözde sanat öbek öbek
Ense kalın patlar göbek
Yoksulluğa doğar bebek
Bizim hiç mi suçumuz yok

Bekari'yim gitsem dara
Din şöhrettir Allah Para!
Düşünürüm kara kara
Bizim hiç mi suçumuz yok
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Boşver Be Dostum...

Üç günlük dünyada üzme kendini
Hayatı zehretme boşver be dostum
Gözünde büyütme sakın derdini
Kendini kahretme boşver be dostum

Sevmeyi bilene sevilmek yeter
Kim bilir dünyada neler var beter
Benim de bağrımda bir duman tüter
Kendini kahretme boşver be dostum

Daha biz doğarken çizilmiş yollar
Kaderde ne varsa çekermiş kullar
Zamanla kırılır en güzel dallar
Kendini kahretme boşver be dostum

Yaşamak ölmek bir nefes arası
Herkesin içinde var bir yarası
Şimdi ağlamanın değil sırası
Kendini kahretme boşver be dostum

Dostlar hep duyar da öldüğümüzü
Söylerler sevgiyi böldüğümüzü
Anarız birlikte güldüğümüzü
Kendini kahretme boşver be dostum
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Bozma Sakın Neşeni

Hep beni suçluyorsun, hep bana kızıyorsun
Sen sanki çok mu yaptın üzerine düşeni
Ne bir haber gönderip, ne mektup yazıyorsun
Boş ver beni düşünüp bozma sakın neşeni

Nasıl olsa ben ağlar nasılsa ben özlerim
Hasretinden ölürsem açık gider gözlerim
Sana mutluluk versin sevgi dolu sözlerim
Boş ver beni düşünüp bozma sakın neşeni

Sevmekten korkuyorsun, aşktan söz ediyorsun
Hem ciddiyim diyorsun, hem de göz ediyorsun
“Yakma beni” diyorum sense köz ediyorsun
Boş ver beni düşünüp bozma sakın neşeni

Bu sevdanın mağlubu günden güne solandır
Senin keyfin yerinde, olan bana olandır
“Kulum, kölem” diyerek ardın sıra dolandır
Boş ver beni düşünüp bozma sakın neşeni

Kullar oyun oynadı, sitemim yok Allah’a
Gecelere sığındım, düşman oldum sabaha
Tebessümle yetinme, senin hakkın kahkaha
Boş ver beni düşünüp bozma sakın neşeni
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Bu Gece Çok Güzelsin

Haberin yok aşkımdan
Sen gönlümde gezersin
Aklım gitti başımdan
Bu gece çok güzelsin

O nazlı gelişinle
Can yakan gülüşünle
Kısaca her şeyinle
Bu gece çok güzelsin

Sen olmazsan ben hiçim
Seviyorum o biçim
İçim gidiyor içim
Bu gece çok güzelsin

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Şehirden Gideceğim

Ne beddua, ne de isyan
Biraz sitem edeceğim
Senin olsun renkli dünyan
Bu şehirden gideceğim

Yaşananlar yalan olsun
Hüsran bana kalan olsun
Anılarım talan olsun
Bu şehirden gideceğim

Belki üzgün, belki kırgın
Aşk yolunda yorgun argın
Kaderime, sana dargın
Bu şehirden gideceğim

Ayrılığın sıcağıyla
Özlemlerin kucağıyla
Gurbetin ilk uçağıyla
Bu şehirden gideceğim
İstanbul'dan gideceğim

                            'Sensizliğe alıştım,unutulmak korkumdur
                              Şunu bilki unutanlar unutulmaya mahkumdur'
                                                                              MB
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Bu Yürek Esirin Kölen Gülmira

Şu yalan dünyaya meydan okuyan
Bu yürek esirin kölen Gülmira
Sevgiyi işleyen hasret dokuyan
Bu yürek esirin kölen Gülmira

Elbette taşıyan benim bedenim
Bu aşka inancım bütün nedenim
Hayatı gözümde bayram edenim
Bu yürek esirin kölen Gülmira

Hele gel mayısım mart’ım yok inan
Nikahlı nikahsız şartım yok inan
Değerin ölçülmez tartım yok inan
Bu yürek esirin kölen Gülmira

Kırk yılda zor düştüm böyle sevdaya
Hazırım canımı aşka fedaya
Her şeyin sahibi yüce Hüda ya
Bu yürek esirin kölen Gülmira
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Bugün Ayrıldık

Vefasız kadere boyun eğerek
Son defa buluştuk son kez sarıldık
“Sayılı gün çabuk geçer” diyerek
Yarimle biz daha bugün ayrıldık

“Beni anla” deyip özür diliyor
Ben nasıl özlerim o da biliyor
Sanki yıllar olmuş gibi geliyor
Yarimle biz daha bugün ayrıldık

Sevene vuracak darbeyi gurbet
Gönlüme dolacak kederle hasret
O kadar olacak ağlarım elbet
Yarimle biz daha bugün ayrıldık
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Bulabilir mi..?

'Arkadaş kalalım' diyorsun bana
Bu saatten sonra olabilir mi
İyi de birtanem sorarım sana
Kalbimiz teselli bulabilir mi

Bedenden sürgündük ruhta yaşardık
Hayali vuslatla dolup taşardık
Diyelim rol yaptık zoru başardık
Kalbimiz teselli bulabilir mi

Sence ben şanslıyım şiirlerim var
Adınla çağlayan nehirlerim var
İnan ki kendimi zehirlerim yar
Kalbimiz teselli bulabilir mi

Kurtuluş diyorsun sen bu kaçışa
Hazırla kendini sahte alkışa
Sevdanın mevsimi dönerken kışa
Kalbimiz teselli bulabilir mi

Belki de haklısın belki mecburuz
Ümitsiz bir aşkla yanar dururuz
Belki de bu derde derman buluruz
Kalbimiz teselli bulabilir mi
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Bülbül

Aşkın örnek olmuş bütün kullara
Sendeki sevdaya hislenir bülbül
Ben de bir gül için düştüm yollara
Gönlümüz ne zaman uslanır bülbül

Cümle alem duymuş ahuzarını
Kendine saklamış intizarını
Kimseler görmemiş kem nazarını
Yar elinden gülse beslenir bülbül

Bir hüzün kaplamış bahçeyi bağı
Mateme bürünmüş en güzel çağı
Feryad-ı figanı inletir dağı
Gülüm gülüm diye seslenir bülbül

Altın tasta sunsa sana suyunu
Gün gelir arkandan kazar kuyunu
Değişir zannetme yârin huyunu
Zalimin tahtına yaslanma bülbül
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Cananım

Karamsar gönlünde yer etmiş hüzün
Birazcık neşelen gel be cananım
Yıllardır gülmeyi unutmuş yüzün
Kadere inatla gül be cananım

“Hepimiz ayrı bir hülyadayız” de
İstersen “uykuda,rüyadayız” de
“Nasılsa üç günlük dünyadayız” de
Kadere inatla gül be cananım

Çileler dertler hep gelse üst üste
Umudu kucakla mateme küs de
Nergis de çiçektir gül de kaktüs de
Kadere inatla gül be cananım

Aklından çıkarma bu dünya fani
Bir insan melektir bir insan cani
Genç yaşta pes etmek olur mu yani
Kadere inatla gül be cananım

Kula ne verirse Yaratan verir
Dilerse kar yanar ateşler erir
Yazımız karaysa elden ne gelir
Kadere inatla gül be cananım
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Canım

Böyle bir sevdayı hayal etmezdim
Hayali gerçeğe döndürdün canım
Yalnızlıkla yanar yanar bitmezdim
Bir büyük yangını söndürdün canım
Hayata yeniden döndürdün canım

Umudum meçhule pupa-yelkendi
Güllerim solarken kalan dikendi
Çektiğim acılar şimdi tükendi
Bir büyük yangını söndürdün canım
Hayata yeniden döndürdün canım

Mazide bırakıp bütün her şeyi
Seninle yaşarım zevki neşeyi
Unuttum inan ki Gül’ü Ayşe’yi
Bir büyük yangını söndürdün canım
Hayata yeniden döndürdün canım

Senden tek ricam var sakın kınama
Sevdi mi deyip de beni sınama
Sevginle son verdin acılarıma
Bir büyük yangını söndürdün canım
Hayata yeniden döndürdün canım

Seninle dertlerim biter böylece
Beraber oluruz her gün her gece
Çözülür aşk denen bu zor bilmece
Bir büyük yangını söndürdün canım
Hayata yeniden döndürdün canım

Aşkı tam hedeften vurmak amacım
En güzel yuvayı kurmak amacım
Seninle bir yaşta durmak amacım
Bir büyük yangını söndürdün canım
Hayata yeniden döndürdün canım
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Cenazen Geldi

Seni davet ettim doğum günüme
Gelişin bağrımı bin defa deldi
En acı tabloyu serdin önüme
Ben seni beklerken cenazen geldi

Koluna girdiğin o zengin kişi
Gözünü boyayıp bağlamış işi
Yakmadan söndürdün sen bu ateşi
Ben seni beklerken cenazen geldi

Dostlarım bir hüzün gördü yüzümde
Muhabbet kalmadı hiç bir sözümde
Yaşayan ölüye döndün gözümde
Ben seni beklerken cenazen geldi
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Ceylan

İyi bir arkadaş bir dostuz ama
Doğrusu çok tatlı bakarsın ceylan
Gözünü seveyim düşürme gama
İstersen çıramı yakarsın ceylan

Kendimi bıraksam kendi halime
Kim bilir ne sözler gelir dilime
Bir çağlayan gibi sel ne kelime
Gözümden gönlüme akarsın ceylan

Bir akşam karşıma yolda çıkarsan
Olur ya başka bir kolda çıkarsan
Şarkıda şiirde falda çıkarsan
Aklımı ölüme takarsın ceylan

Her neyse aslolan sevgindir senin
Tozpembe karbeyaz rengindir senin
Gönlünün sultanı dengindir senin
Sevene mutluluk kokarsın ceylan
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Çeşmenin Başında Gördüğüm Güzel

Çeşmenin başında gördüğüm güzel
O nasıl su almak nasıl duruştu
Usulca yaklaşıp öptüğüm güzel
O nasıl bir hamle nasıl vuruştu

Ateş olan yerde duman tütermiş
Gözlerim görmese açık gidermiş
Vurduğu yerlerde güller bitermiş
Yine de acıyla yüzüm buruştu

Ne yalan diyeyim eli ağırdı
Bir süre durmadan kızıp bağırdı
Üzülmüş olacak beni çağırdı
O nasıl konuşmak nasıl soruştu

Ne olur rastlasam yine izine
Karışmak haddim mi senin mazine
O tatlı gülüşü bence hazine
Benim ki birkaç pul birkaç kuruştu
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Çok İsterdim

“Hep içime akıttım” dediğin o yaşları
Senden bir yüz bulup da silmeyi çok isterdim
Çiçekleri çok gördün atma bari taşları
Sana güller dereni bilmeyi çok isterdim

Duygularım zavallı arzularım delice
Sana belli etmedim hayal kurdum gizlice
Misafirin olmayı hak eden kim her gece
Düşlerine gireni bilmeyi çok isterdim

Hayatımı harcarken senin tatlı diline
Sen aklıma düşersin ben hasretin eline
Gözlerine bakarak sarılıp da beline
Muradına ereni bilmeyi çok isterdim

Gözümden yaşlar değil kanlar bile geliyor
Özlemlerin sana da belki çile geliyor
Hiç olmazsa feryadın sende dile geliyor
Sana ilham vereni bilmeyi çok isterdim
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Çok Üzgünüm Feride

Gönderdiğin mektuptan bir mutluluk almıştım
Neşe sevinç haz derken hüzün kaldı geride
Yazdığın satırlarla hayallere dalmıştım
Cevap kısmet olmadı çok üzgünüm Feride

Kaderim hain çıktı talihimse satılmış
Şanssızlığın üstüne bir de hata katılmış
Yanlışlıkla mektubun *soy ismine atılmış
Cevap kısmet olmadı çok üzgünüm Feride

Mektubunu okumuş duymamıştım sesini
Bir dost diye tanımış görmemiştim resmini
Adresini unutmuş silmemiştim ismini
Cevap kısmet olmadı çok üzgünüm Feride

Sakın yanlış tanıma sanma ki duygusuzum
İnan o günden beri her gece uykusuzum
Yüce Allah şahidim suçum yok korkusuzum
Cevap kısmet olmadı çok üzgünüm Feride

Yeniden yazar diye bekliyorum sabırla
Olanları anlattım aciz kalan satırla
“Bir aksilik olmuştur” deyip tekrar hatırla
Cevap kısmet olmadı çok üzgünüm Feride

Bana bir mektup daha gönderirsen gün gelir
Sevincimden naparım bunu bir Allah bilir
Belki bir gün duyarsın senin için bu şiir
Cevap kısmet olmadı çok üzgünüm Feride

*Ateş
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Dalga mı Geçtin

Peşimde dolaşıp yalvaran kimdi
Gülmeyi unutup sen gamı seçtin
“Seni hiç sevmedim” diyorsun şimdi
Sözde sen benimle dalga mı geçtin

Şu gönül kapımı vurup dururken
Her gece bir hayal kurup dururken
Bela mı istedin durup dururken
Sözde sen benimle dalga mı geçtin

Kırılan ben miyim ben mi döküldüm
Ağlatan sen misin ben mi üzüldüm
Bir bilsen haline ne kadar güldüm
Sözde sen benimle dalga mı geçtin

Sevdiğin çok senin sevenin var mı
Kendine hiç saygın güvenin var mı
“Haklısın güzelim” diyenin var mı
Sözde sen benimle dalga mı geçtin

Ateşle oynadın küllere düştün
Zavallı olup da dillere düştün
İnan ki çok komik hallere düştün
Sözde sen benimle dalga mı geçtin

Birazcık insafa geleyim bari
Bu aşkın uğruna öleyim bari
Boşuna gitmesin güleyim bari
Sözde sen benimle dalga mı geçtin
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Dediler

Gönül dergahında bir masa kurdum
İçtiğim her şeye “rakı” dediler
Önde yerim yoktu arkada durdum
“Kadersiz olmanın farkı” dediler

Sevdiğim vefasız sevmeyen bacı
Başıma değmedi mutluluk tacı
Değirmen misali ağarttım saçı
“Dönermiş feleğin çarkı” dediler

“Hayatı sev” diye üstelediler
Ne gül derdiler ne destelediler
Ne makamı var ne bestelediler
Yazdığım şiire “şarkı” dediler
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Değildir

Sana duyduğum bu sevgi ve saygı
İnan her güzelin harcı değildir
Ne senden endişe ne ruhtan kaygı
İtaat boynumun borcu değildir

Ben de bir insanım hatalarım var
Mazide yanılmış Atalarım var
Sevgide sınırsız kıtalarım var
İnadım bayrağın burcu değildir

Madem ki kaderim verdiğim diyet
Değişmez yolumdur hep iyi niyet
Yanıma kar kalsa bunca eziyet
Sanma ki yüreğim nurcu değildir

Bir dost bir dostunu gönülden özden
Severse bir anda düşürmez gözden
Mademki suçluyum en küçük sözden
Yüzümün gülmesi harcı değildir
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Delikanlı Ol..!

Kafamı kızdırma ey sözde şair
Canımı sıkanlar bu günlerde bol
Ne yaptın ki bana dostluğa dair
Hiç olmazsa biraz delikanlı ol

Kibar olmam bilki bundan ziyade
Kem sözleri ettim sana iade
Girdiğin mecliste içerken bade
Hiç olmazsa biraz delikanlı ol

Korkumuz yok bizim her sözde eriz
Ne yağcılık bilir ne de hak yeriz
Kendini uyanık sanırsın keriz
Hiç olmazsa biraz delikanlı ol

Yanlışım yok benim tutulmaz yakam
Dalıma basarsan olur mu şakam
Geçici bu dünya geçici makam
Hiç olmazsa biraz delikanlı ol

Ne derdimi dedim ne de çilemi
Adından haberdar etmem alemi
Şair dürüst olur bırak kalemi
Hiç olmazsa biraz delikanlı ol.
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Denizci

Yolları denizdir durağı liman
Öyle zor şu gurbet geçmiyor zaman
Kendine iyi bak dikkat et aman
Sağ-salim yuvana dön gel denizci

Yılmadan yüklenir en ağır işi
Gözünde tütüyor yavrusu eşi
Yolunu bekliyor sevdiğin kişi
Sağ-salim yuvana dön gel denizci

Helaldir aldığın her kuruş para
Gözlerin parlıyor görünce kara
Hasretlik içinde kanayan yara
Sağ-salim yuvana dön gel denizci

Açılır kapanır sihir defteri
Bir masal bir öykü şiir defteri
Sılada kasaba şehir defteri
Bir hayat kaptanın seyir defteri
Sağ-salim yuvana dön gel denizci
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Derdim Değilsin

Bu aşkın yoluna ömür koymuştum
Kim bilir sen şimdi ne hallerdesin
Unutma ki seni ilk ben soymuştum
Ne halin varsa gör derdim değilsin

Tenine dokunsam bayılıyordun
Bir buse kondursam ayılıyordun
Mutluydun sevilip sayılıyordun
Ne halin varsa gör derdim değilsin

Bir başka elleri tutabilirsin
Aşkımı sevgimi satabilirsin
Kiminle istersen yatabilirsin
Ne halin varsa gör derdim değilsin

Sevdiğim kız şimdi yaşarken ölmüş
Pişmanlık her gece uykunu bölmüş
Dertlerin denizmiş gözyaşın gölmüş
Ne halin varsa gör derdim değilsin

Yalanlar üstüne kurduğun hayat
Benim hatam değil vicdanım rahat
Hepimiz insanız üzgünüm fakat
Ne halin varsa gör derdim değilsin
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Derdin Neydi Kader

Bilinen kaderle pek aram yoktu
Adaşı bir kıza bir şey mi değdi
Ağrısız başımı ağrıya soktu
Derdin neydi Kader amacın neydi

“Hayırlısı olur inşallah” derdin
Ben senden kaçtıkça sen ümit verdin
Koluma değil de kanıma girdin
Derdin neydi Kader amacın neydi

Hani inançlıydın erdemin vardı
Kevser sularından bir demin vardı
Madem ki Havva’ydın Adem’in vardı
Derdin neydi Kader amacın neydi

Yediğin kul hakkı yok imtiyazın
Ne oruç kurtarır ne de namazın
Katili oldun ya bunca niyazın
Derdin neydi Kader amacın neydi

Başında örtüyü imana sarıp
Rahat mı edersin ahrete varıp
Zavallı gönlümü baştan çıkarıp
Derdin neydi Kader amacın neydi
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Ders Aldım

Bağışla canımın canı sevgilim
Bu öfke mirastır atalarımdan
Bana bir şans daha tanı,sevgilim
İnan ki ders aldım hatalarımdan

Kırmam artık seni üzmek ne demek,
Sensiz suya girmem yüzmek ne demek
Bakmam hiç kimseye süzmek ne demek
İnan ki ders aldım hatalarımdan

Bir daha canını sıktığım olmaz
Kapıyı vurup da çıktığım olmaz
Dünyayı başına yıktığım olmaz
İnan ki ders aldım hatalarımdan

Yeniden başladım bitmeyeceğim
Bu aşkı boşluğa itmeyeceğim
Kovsan da bırakıp gitmeyeceğim
İnan ki ders aldım hatalarımdan
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Dertlerini Paylaştım

Her zaman iç dünyamda hüküm süren hep kıştı
Sefasını sürmedim baharların yazların
Doğduğum günden beri bana ağıt yakıştı
Coşkusunu tatmadım şarkıların sazların

Güzellikler uğruna akıttım da terimi
Şahsıma rastlamadı bu çabanın verimi
Hep bir vicdansız çıktı belirledi yerimi
“Varisi sensin” dedi yoklukların azların

Eğer boş bir ümitse mazlumların besini
Mazlumlar nasıl sevsin bu hayatın nesini
Güle kurban eylemiş garip bülbül sesini
Dikeni olamadım kargaların kazların

Sevgisiz bir insanla yaşamak acı dedim
Sevgiyi bilenlere başımın tacı dedim
Kimine gönül verdim kimine bacı dedim
Dertlerini paylaştım kadınların kızların

Muammer BAYDERE
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Dikkat Et Kızım..!

Dostlukla yaklaştım bunca zamandır
Yolunu şaşırma dikkat et kızım
Kalemim hırçındır sözüm yamandır
Sabrımı taşırma dikkat et kızım

ßir serçe misali konduğun dala
ßir yaprak değilsen çiçek ol bala
ßen ne bir aptalım ne de budala
Sabrımı taşırma dikkat et kızım

Değirmen dönmüyor taşıma suyla
Tatsızlık getirme aşıma suyla
Kararsız bir tavır değişen huyla
Sabrımı taşırma dikkat et kızım

Madem çok yönlüsün ufuğun engin
Demek ki yüreğim olamaz dengin
Galibi mağluptur sahte bir cengin
Sabrımı taşırma dikkat et kızım

Yine de niyetim üzüm yemektir
Seninse yediğin haktır emektir
Dostunu uyaran adam demektir
Sabrımı taşırma dikkat et kızım
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Diş Ağrısı

Bu akşam üzeri birden bastırdı
Başladı dişimin imdat çağrısı
Yüzümü ekşitti sonra astırdı
Gözümü kararttı şu diş ağrısı

Elimi attığım ilk hapı kaptım
Faydası olmadı tuzlu su yaptım
Banyoya giderken mutfağa saptım
Saçımı ağarttı şu diş ağrısı

Bu ağrı başıma ettikçe akın
Dedim ki 'aklımı kaçırmam yakın'
Duvara tosladım gülmeyin sakın
Dizimi morarttı şu diş ağrısı

Ne diye bu bela beni bulmuştu
Düşünüp dururken sabah olmuştu
Korkarım yolcuydum vadem dolmuştu
Rengimi sararttı şu diş ağrısı

Demek kâr etmezmiş ne tuz ne de mey
Ne ağa dinlermiş ne paşa ne bey
Velhasıl arkadaş çekilmez bir şey
Düşmanı arattı şu diş ağrısı
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Diyor Sana...

Gözlerin doymuyor yüreğin doysa
İlk defa görenler “şuh” diyor sana
Yıllardır tanıyan dostların oysa
“Gülmeyi bilmeyen ruh” diyor sana

Evliyi bekarı kandırıyorsun
Çoğunu arzuyla yandırıyorsun
Tıpkı bir şeytanı andırıyorsun
Gökteki melekler “yuh” diyor sana

Parayı verene cinsellik sende
Yerine göre de dinsellik sende
Koynuna aldığın erkekler şen de
Kadınlar ardından “tuh” diyor sana
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Diyorlar Sana

Süslenip püslenip sokağa çıkma
“Bu semtin dilberi” diyorlar sana
Göz ucuyla bile kimseye bakma
“Birazcık gel beri” diyorlar sana

Sen mi arzu ettin demelerini
Nerdeyse üşüşüp yemelerini
O kadar sallama memelerini
“Oh yavrum yesinler” diyorlar sana

İstersen toplama dağıt saçını
Bakışın öldürür her kaçını
Kırıtıp yürürken tombul kıçını
“Kız hepsi senin mi” diyorlar sana

Nasılsa sevabı günahı senin
Her zevkli gecenin sabahı senin
Kurtarmaz dilinin eyvahı senin
“Tutarsam öperim” diyorlar sana
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Diyorsun

Kırmızısı yetmez gibi
Tutmuş bir de nar yiyorsun
Dudakların pekmez gibi
“Dahası da var” diyorsun

Seni gidi kirli çıkı
İşi baştan tuttun sıkı
Hem ellerle sıkı fıkı
Hem de bana “yar” diyorsun

Ömrüm sana bir hediye
Yazık etme bu sevgiye
Davet ettim gel gir diye
“Kalbin bana dar” diyorsun

Ne baharı, ne yazını
Getir bana ayazını
“Göster” dedim beyazını
“Sinem sanki kar” diyorsun

Üçüne de, beşine de
Rastlamadım eşine de
Taktın beni peşine de
“Yakala da sar” diyorsun

Halim var mı koşturmaya
Ne gerek var boş durmaya
Kararlıyım coşturmaya
Her arzuma “ar” diyorsun
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Doğru mu Canan

Biriyle görmüşler seni bir yerde
Benim bu duyduğum doğru mu Canan
Sevdiğim nur yüzlüm meleğim nerde
Şeytana uyduğun doğru mu Canan

Bana bu ihanet bu zulüm neden
Yaşamak haram mı darbe yemeden
Tereddüt etmeden yazık demeden
Bu aşka kıydığın doğru mu Canan

Avutma kendini “seven çok” diye
Susmayı deneme “cevap yok” diye
Kuru bir sevgide “sevap yok” diye
Günahla doyduğun doğru mu Canan

“Bizim bu sevdamız ölümsüz” derken
Hiç mi utanmadın bu haltı yerken
Helalim olmaya yemiz ederken
Sözünden caydığın doğru mu Canan

Gün gelir kaderin seni sollar da
Adımı anarsın kötü yollarda
Kendini attığın başka kollarda
Meçhule kaydığın doğru mu Canan

Kokunu överdim gonca güllere
Gururla anlattım seni ellere
Bir yosma misali bütün dillere
Adını yaydığın doğru mu Canan

Ne güzel gülerdin karşımda durup
Ne güzel yaşardık bir yuva kurup
Seveni kandırıp sırtından vurup
Zavallı saydığın doğru mu Canan

Ne olur karşıma çıkma bir daha
Dilerim bu gece çıkma sabaha
İhanet edip de Yüce Allah’a
Bir kula taptığın doğru mu Canan
Bana bu yaptığın doğru mu Canan
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Doğum Günümde

Kuru bir gül bile yoktu masamda
Ne pasta ne de mum vardı önümde
Düşüncem de sendin bütün tasam da
Sana koşup geldim doğum günümde

İnandım içimden gelen  her sese
Hediyem olmuştu verdiğin buse
Yalanlar söyleyip seven herkese
Sana koşup geldim doğum günümde

Ben seni kaybettim bulduğum anda
Dilerim sen yeşer solduğum anda
Yerimde duramaz olduğum anda
Sana koşup geldim doğum günümde

Sitemim ne sana ne de sevgiye
Kimseye dil dökmem beni sev diye
Oturup bir düşün acaba niye
Sana koşup geldim doğum günümde

Hazırım çekmeye benim bu cefa
Seninse hakkındır sürdüğün sefa
Gerçeği anladım bil ki son defa
Sana koşup geldim doğum günümde
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Dostum

Gönlümü gönlüne koydum ezelden
Menfaat esiri olmam be dostum
O eski tavrına bürün tez elden
Sevgisiz bir kalbe dolmam be dostum

Maddede zayıfım, manada değil
Saltanat sürmeye vermedim meyil
Dün olduğu gibi gerçeğe eğil
Ruhumu yalana salmam be dostum

Egona bir hizmet edemiyorsam
Bağışla suyundan gidemiyorsam
“Felsefem fesatlık, kin” demiyorsam
Sevgiden belamı bulmam be dostum

Ağzınla kuş tutsan dostluk adına
Duygusuz varılmaz onun tadına
Kulak ver sevenin bu feryadına
Sevsem de yanında kalmam be dostum

Mutluyum diyorsa insan parayla
Ne işi olur ki akla, karayla
Doğrusu ölmem de ben bu yarayla
Bir daha kapını çalmam be dostum
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Emekliyi Öldürün..!

Dert yükleyin bizlere
Halimize güldürün
Bir öneri sizlere
Emekliyi öldürün

Yarı açmış yarı tok
Yaşamaya hakkı yok
Açığınız zaten çok
Emekliyi öldürün

Kuyruklarda bekleyen
Çileye dert ekleyen
Bir kalbi var tekleyen
Emekliyi öldürün

Üç kuruşluk maaşla
Farkı var mı ağaçla
Bir silahla bir taşla
Emekliyi öldürün

Çare yoksa ağrıma
Hançer vurun bağrıma
Kulak verin çağrıma
Emekliyi öldürün

Pek mızmız değiliz de
Derman yok dizimizde
Siz de kurtulun biz de
Emekliyi öldürün.
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En Büyük Ceza

Başımı yastığa koyduğum zaman,
Aklıma ilk önce sen geliyorsun
“Suçun yok” diyorsun sorduğum zaman
En büyük cezayı sen veriyorsun

Beni böyle sensiz bırakman ölüm
Hasretinle geçen,her anım zulüm
“Seni seviyorum” diyorsun gülüm
En büyük cezayı sen veriyorsun

Kızıp isyan etsem günahkar derler
Cinayet işlesem idam ederler
Merhamet ederken yedi kat eller
En büyük cezayı sen veriyorsun
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En Büyük Cimbom

Tarihte efsane sahada aslan
Adını rengini çok sevdik Cimbom
Tek Türkiye değil dünya da hayran
Her zaman her yerde en büyük Cimbom

Çok büyük zaferler yaşattın bize
En büyük devleri getirdin dize
Bir gurur karıştı sevincimize
Her zaman her yerde en büyük Cimbom

Senin yalnız iyi gününde değil
Daima yanında biz varız Cimbom
Sadece futbolda sahada değil
Her zaman her yerde en büyük Cimbom
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En Güzel Odur

EN GÜZEL ODUR

“Hangimiz güzeliz” diye sormayın
Fikrimi söylemem vallahi zordur
Bir karar veremem beni yormayın
Kimde siyah varsa en güzel odur

Rengârenk giyinmiş bütün güzeller
Sevgiyle tutuşur uzanan eller
“İlle de fikrini söyle” diyenler
Kimde beyaz varsa en güzel odur

Korkarım darılır birisi bana
Aslında şansım yok güzelden yana
Ne yapsam takılır gözlerim sana
Kimde mavi varsa en güzel odur

Muhatap olanlar huzur buluyor
Bir anda kalplere neşe doluyor
Ayırım yapamam ayıp oluyor
Kimde sevgi varsa en güzel odur
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Erica

Bağınıza sözüm yok da
Üzümünüz ham Erica
Evinizde gözüm yok da
Akar bizim dam Erica

Mutluluk ne bilmiyoruz
Bir gün olsun gülmüyoruz
Sürünüyor ölmüyoruz
Çekiyoruz gam Erica

Zalim güler bize vurup
Yaşıyoruz hayal kurup
Bu ülkede durup durup
Yapılıyor zam Erica

Sırtımız çok kalınsa da
Millet suskun alınsa da
Kelebekler salınsa da
Kırılır kâlp cam Erica

Kimi sevsek yanılırız
Dokuz canlı sanılırız
Fırtınayla anılırız
Yok mu sizde sam Erica

Sağ gösterip sollamayın
Yardım falan yollamayın
Tamam bizi kollamayın
Her telimiz bam Erica

Dost değilse eğer bize
Getiremez kimse dize
Sitemlerim hepinize
Ha Newyork ha Şam Erica

Belki bugün tekliyoruz
Çileye dert ekliyoruz
Zamanını bekliyoruz
İnancımız tam Erica

Hele durun biraz yavaş
Kim istiyor sanki savaş
Ne sevgili ne arkadaş
Zaafımız Amerika

           MB
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Esmerim

Aylardan Aralık hava çok serin
Ruhuma sıcaklık verdin esmerim
Gülüşler gül gibi bakışlar derin
Gönlümde çiçekler derdin esmerim

Hayaller süslüydü gerçekler puslu
Yüreğim huysuzdu gözlerim uslu
Hislerim söylemli mantığım “sus”lu
Manayı önüme serdin esmerim

Kendimi kandırıp rüyaya dalmam
Selam da vermesen ahını almam
İyilik sende de altında kalmam
Ne suçladın ne de yerdin esmerim

Dostluğa sevgiye bin adım attın
“Canımsın” dedin ya cana can kattın
Kısacık bir anda ömür yaşattın
Gözümde büyüdün erdin esmerim
İnan ki derdimdir derdin esmerim
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Ettiğini Bulacaksın

Sen de düşüp bu hallere
Saçlarını yolacaksın
Sevgi dolu bir gönüle
Ettiğini bulacaksın

İz bıraktın en derinde
Şimdi keyfin çok yerinde
Nasılsa günün birinde
Ettiğini bulacaksın

Kışımızı bahar et de
Farkın olsun maherette
Ya dünyada ya ahrette
Ettiğini bulacaksın

Şanslısın aşk oyununda
Sen haklısın her konunda
Göreceksin en sonunda
Ettiğini bulacaksın
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Evlenemem

Ne olursun çekip gitme
Sensiz gülüp eğlenemem
Sakın bana ısrar etme
Başkasıyla evlenemem

Elin bağrı kucak değil
Soğuk olur sıcak değil
Ben yanarım ocak değil
Başkasıyla evlenemem

Nasıl sevdim bilmesen de
Ümit verip gülmesen de
Ömür boyu gelmesen de
Başkasıyla evlenemem

Ne çay ne de çorba için
Değil kese torba için
Ütülü bir urba için
Başkasıyla evlenemem

Sevdan beni aşıyorken
Yüreğimden taşıyorken
Hayalinle yaşıyorken
Başkasıyla evlenemem

Sanma sakın yararıma
Bu ayrılık zararıma
Karşı çıkma kararıma
Başkasıyla evlenemem

Ne cüce ne devde kaldım
'Benim olma sev' de kaldım
Bekariyim evde kaldım
Başkasıyla evlenemem
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Evlenirsen Evlen

Hayaller kurardım seninle dolu
Bir daha aklıma çok zor gelirsin
Şimdilik kapandı mutluluk yolu
Evlenirsen evlen kendin bilirsin

Çökse de üstüme kara bir bulut
Sanma ki tükenir bende ki umut
Yalnız beni değil aşkı da unut
Evlenirsen evlen kendin bilirsin

Yürekle ölçülür bence insanlık
Yaşamaz içimde sana düşmanlık
Ne ah fayda eder ne de pişmanlık
Evlenirsen evlen kendin bilirsin

İşte buna derim “yok oluş” diye
Methetme kaçmayı bir buluş diye
Girdiğin çıkmazdan kurtuluş diye
Evlenirsen evlen kendin bilirsin

Sen keyfini sürdür ben de nizanı
İş işten geçince bulma hizanı
Sen “evet” diyerek atıp imzanı
Evlenirsen evlen kendin bilirsin
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Evli Kadınlar

Dışardan bir sorun görülmez belki
Fakat umutsuzdur evli kadınlar
Yüzde yüz bir hüküm verilmez belki
Genelde mutsuzdur evli kadınlar

Ayşe on beşinde gelin olmuştur
Sevdiği dururken elin olmuştur
Her gece sararmış, her gün solmuştur
Genelde mutsuzdur evli kadınlar

Fatma’yı birine zorla vermişler
Tomurcuk gül iken zorla dermişler
Hep onu suçlamış, onu yermişler
Genelde mutsuzdur evli kadınlar

Gül biraz şanslıymış sevilmiş, sevmiş
Kocası gözünde sanki bir devmiş
Hiç farkı kalmamış hapismiş, evmiş
Genelde mutsuzdur evli kadınlar

Hülya’nın ne aklı ne fikri ermiş
Kendini oğluna, kızına vermiş
Her işin peşine yalnız gidermiş
Genelde mutsuzdur evli kadınlar

Zeynep’in kocası kahveden gelme
Gelse de asıktır yüzü hiç gülmez
Tatlı söz söylemez, sevmeyi bilmez
Genelde mutsuzdur evli kadınlar

Arzu Kader deyip kendini aklar
Hep mutlu görünür, derdini saklar
Istırap gölünde ruhunu paklar
Genelde mutsuzdur evli kadınlar

Emine eşinden ilgi görmemiş
Ömründe bir defa sefa sürmemiş
Sevgiyi tatmamış, hazza ermemiş
Genelde mutsuzdur evli kadınlar

Keramet koksa da nikah masası
Silinmez hayatın gamı, tasası
Velhasıl arkadaş lafın kısası
Genelde mutsuzdur evli kadınlar
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Evli Ve Çocuklu

Dostlarım hep onu suçluyor ama
Masum ve çocuktu belki sevdiğim
Kulların yüzünden büründük gama
Evli ve çocuklu şimdi sevdiğim

Uzaktan bakarım yüz yüze gelmem
Kötü söz söylemem intizar bilmem
“Perişan” diyorlar haline gülmem
Evli ve çocuklu şimdi sevdiğim

Kahrımı ezerken sabır taşında
Şimdiden pes ettim yolun başında
Kadere yenildi bu genç yaşında
Evli ve çocuklu şimdi sevdiğim
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Evlilik

Dinle beni arkadaş
Hiç sevmemek delilik
Sevdiğinle bir savaş
Vermek değil evlilik

Ya zayıftır ya şişman
Herkes halinden pişman
Birbirinizi düşman
Görmek değil evlilik

Düşsen de bir batağa
Arzun kalkar atağa
Beraberce yatağa
Girmek değil evlilik

Bitince aşk oyunu
Cüce dersin boyunu
Nerdeyse tüm huyunu
Yermek değil evlilik

Görünce bir dilberi
Boşa dökme o teri
İmzalanan defteri
Dürmek değil evlilik

Söndürsen de korunu
Görmelisin torunu
Göz önüne sorunu
Sermek değil evlilik

Başlayınca bir döküm
Azalır mı hiç yüküm
Kral gibi bir hüküm
Sürmek değil evlilik
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Evlilik Mutluevlilikspor

Dinle beni arkadaş Hiç sevmemek delilik
Sevdiğinle bir savaş Vermek değil evlilik

Ya zayıftır ya şişman Herkes halinden pişman
Birbirinizi düşman Görmek değil evlilik

Düşsen de bir batağa Arzun kalkar atağa
Beraberce yatağa Girmek değil evlilik

Bitince aşk oyunu Cüce dersin boyunu
Nerdeyse tüm huyunu Yermek değil evlilik

Görünce bir dilberi Boşa dökme o teri
İmzalanan defteri Dürmek değil evlilik

Söndürsen de korunu Görmelisin torunu
Göz önüne sorunu Sermek değil evlilik

Başlayınca bir döküm Azalır mı hiç yüküm
Kral gibi bir hüküm Sürmek değil evlilik

Mutluevlilikspor

Kalede: Aşk
Geri Dörtlü: Sabır, Güven, Nezaket, Anlayış
Orta Saha: Hoşgörü, Bakım, Uyum
İleri üçlü: Para, Seks, Çocuk
Teknik Direktör: Mantık
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Felaketler Zinciri

Sözde şiir adına yapılan toplantıda
Çoğu ayva yese de kimi de yer inciri
Biri ayrı havada biri bir saplantıda
Eşe dosta verilen plaketler zinciri
Bence sanat adına felaketler zinciri

İki şiir okunur tepinmeye başlanır
Gerçeği söyleyenler bir güzelce haşlanır
Maddiyat kucaklanır maneviyat taşlanır
Eşe dosta verilen plaketler zinciri
Bence sanat adına felaketler zinciri

Ya büyük bir adamdır! ya muhakkak ünlüdür
Ya bir ensesi kalın ya başkan ya da müdür
Kimi dünden el-etek öpmeye gönüllüdür
Eşe dosta verilen plaketler zinciri
Bence sanat adına felaketler zinciri

Danışıklı bir dövüş sürer gider böylece
Riyakar davranışlar tekrarlanır o gece
Hiç bir yerde bulunmaz böyle kolay bilmece
Eşe dosta verilen plaketler zinciri
Bence sanat adına felaketler zinciri

Hep de aynı kişiler doluşurlar yanyana
Hepsi de bir maskeyle buluşurlar cancana
Yeter artık dostlarım sorup durmayın bana
Eşe dosta verilen plaketler zinciri
Bence sanat adına felaketler zinciri
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Ferdi Tayfur Destanı

FERDİ TAYFUR DESTANI
Adana’da başladı benim hayat hikayem
Sevilen bir sanatçı olmaktı bütün gayem
Bu arzuyla yanardım bu hayalle yaşardım
Ferdi TAYFUR olmayı sayenizde başardım

“Çeşme”lerden su içtim dolaşırken “Derbeder”
“Vazgeç Felek” sen benden “Yaktı Beni” bu kader
“Benim Gibi Sevenler” “Son Sabah”ta ağladı
“Garipler” gönlünü bir vefasıza bağladı

Başladığım her işe ben dört elle sarıldım
Yenilmedim, yılmadım ne bıktım ne darıldım
Buldum diye sevgiyi kaybetmedim saygıyı
Ferdi TAYFUR duymadı sayenizde kaygıyı

“Huzurum Kalmadı” da “Merak Etme Sen” dedim
“İnsan Sevince” yaşar gururunu yen dedim
Ne bir şüphe duydunuz ne acaba dediniz
Sevenlerim sağ olun, bana baba dediniz

Ben de hiç boş durmadım hep uğraştım çalıştım
Herkes için güzellik “Aramaya Alıştım”
Ne “Gurbet” ne “Emmoğlu” ne de “Nisan Yağmuru”
Sevenleri yarattı bence Ferdi TAYFUR'u...
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Gecenin İlk Saatleri

Ne aşk kaldı ne de hatır
unuttun o vaatleri
Seni bana hatırlatır
Gecenin ilk saatleri

Pişmanlığa atar beni
Yalnızlığa katar beni
Mazimize satar beni
Gecenin ilk saatleri

Ümitlerim serap olur
Dertli gönlim harap olur
Tek tesellim şarap olur
Gecenin ilk saatleri

Sesim sana varmasa da
Şu yaramı sarmasa da
Bir sigaram var masada
Gecenin ilk saatleri

Yanar yanar dumanlanır
Kim dinlenir kim anlanır
Hayalinle tamamlanır
Gecenin ilk saatleri
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Geçmiş Olsun Kardeşim

Müsibet son yudumu
İçmiş olsun kardeşim
Anlatamam duygumu
Geçmiş olsun kardeşim

Sanma sakın cezadır
Görünmez bir kazadır
Hepimize ezadır
Geçmiş olsun kardeşim

Aslında bir ayarız
Ne genişiz ne darız
Bak yanında biz varız
Geçmiş olsun kardeşim

Bir an matem bürüdü
Üstümüze yürüdü
Fakat Allah korudu
Geçmiş olsun kardeşim

Elbet bu da geçecek
Yine güneş açacak
Bütün sisler kaçacak
Geçmiş olsun kardeşim

Şiir şarkı kalem ut
Bizim için bir umut
Moralini yüksek tut
Geçmiş olsun kardeşim

Bahar gelir güz gelir
Yokuş gelir düz gelir
İnan her şey düzelir
Geçmiş olsun kardeşim

Bizi artık mutluluk
Seçmiş olsun kardeşim
Hep beraber kurtulduk
Geçmiş olsun kardeşim
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Gelincik

Kader değil de ne böyle bir sevda
Aklımı başımdan aldı gelincik
Sevgime eşlik et, maziye veda
Gözlerim yollarda kaldı gelincik

Mutluluk ihtiyaç bir nefes gibi
İnan ki bu şehir bir kafes gibi
Gelmeni beklerken prenses gibi
Gözlerim yollarda kaldı gelincik

Sen bana uzaksın, ruhuma yakın
Hasretin başlattı yoğun bir akın
Elini çabuk tut gecikme sakın
Gözlerim yollarda kaldı gelincik

Özledim deyip de ağlama gene
İnşallah yüzümüz güler bu sene
Haziran olmazsa temmuzu dene
Gözlerim yollarda kaldı gelincik

Aslında bir şekil aramam da pek
Mavi bir gömlek giy, siyah bir etek
İstersen çocuk de, istersen bebek
Gözlerim yollarda kaldı gelincik
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Gelinlik Çağın

Korkuna yenilip susup kalırsan
Ya alçak olursun ya da alçağın
Aşk için her şeyi göze alırsan
Mutluluk çağıdır gelinlik çağın

Gönlüme yüklersen hasret göçünü
Mazimiz bırakmaz sende öcünü
Aşk için harcarsan bütün gücünü
Mutluluk çağıdır gelinlik çağın

Haline ağlar ya namerdi merdi
Dökülen gözyaşı çare mi verdi
Aşk için çekersen çileyi derdi
Mutluluk çağıdır gelinlik çağın

Ne bir dost olurum ne de arkadaş
Sana son hediyem iki damla yaş
Aşk için olursa verdiğin savaş
Mutluluk çağıdır gelinlik çağın
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Gelinlik Resmini Gördüm Ağladım

Dostların söyledi benden bıkmışsın
Bütün hayalleri çoktan yıkmışsın
Sana çok yakışmış güzel çıkmışsın
Gelinlik resmini gördüm ağladım

Beraber girelim dünya evine
Derken gelin oldun başka birine
Ne bileyim nerden geçti elime
Gelinlik resmini gördüm ağladım

Sen de çok sevmiştin beni ilk başta
Ellere verdiler seni genç yaşta
Belki bir komşuda bir arkadaşta
Gelinlik resmini gördüm ağladım

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gelişin Güneşin Doğuşu Gibi

Hasretin yüzünden düştüğüm durum
Kedinin aslanı boğuşu gibi
Mutluluk şansımsa sensin uğurum
Gelişin güneşin doğuşu gibi

Fırtına öncesi sessizlik başlar
Yağmura rakiptir döktüğüm yaşlar
Bir süre hızlanır sonra yavaşlar
Gelişin güneşin doğuşu gibi

Ne kadar benzerse benzesin aya
Kaşların çatıksa kalırım yaya
“On buçuk” diyorsam bir bardak çaya
Gelişin güneşin doğuşu gibi

Küçük bir ümit de yok değil ama
Son vermek imkansız belki bu gama
Gözüme gönlüme yani dünyama
Gelişin güneşin doğuşu gibi
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Gerçek Dostlarım

Kaderim vefasız kimde kabahat
Alnım açık gezdim vicdanım rahat
Sizlerle bir başka güzeldir hayat
Sağ olun var olun gerçek dostlarım

Beraber ağladık beraber güldük
Bazen çok mutluyduk bazen üzüldük
En kötü günlerde beraber olduk
Sağ olun var olun gerçek dostlarım

Beni tek başıma bırakmadınız
Bir kere mazimi aratmadınız
Bir kibir bir kapris yaratmadınız
Sağ olun var olun gerçek dostlarım

Unutmaz Muammer hiç birinizi
Sonsuza taşırız bu sevgimizi
Gururla sıkarım ellerinizi
Sağ olun var olun gerçek dostlarım
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Gına Geldi

Fotokopi yorumlardan
Gına geldi arkadaşlar
Göstermelik sorumlardan
Gına geldi arkadaşlar

Yazılıyor çiziliyor
Methiyeler düzülüyor
Hakikatler üzülüyor
Gına geldi arkadaşlar

Nerde kaldı bir duyunuz
Ortak mıdır her huyunuz
Sudan ses yok kör kuyunuz
Gına geldi arkadaşlar

Bekari'yim doğru yolda
Huzur bulmam başka kolda
Bir çoğunda alkış bol da
Gına geldi arkadaşlar

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gibi

Bir ümit belirdi mutluluk için
Sanırım seninle olacak gibi
Bu defa hazanı kışı es geçin
Gönlüme baharın dolacak gibi

Beyaza boyadın bahtın rengini
Görenler diyecek 'Bulmuş dengini'
Ben bir dert fakiri bir aşk zengini
Bu servet ömrümce kalacak gibi

Yanımda olsan da her an özlerim
Bir yemin sayılır inan sözlerim
Yıllardır her gece yanan gözlerim
Seninle uykuya dalacak gibi

Sevgimiz deryadır aşkımız sahil
Başka şey istemem yaşamak dahil
İçimde bir his var bence azrail
Canımı seninle alacak gibi
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Gibisin

Ne farkın var benim kara bahtımdan
Benimle uğraşan felek gibisin
Son şansım deyip de koştum ardından
Attığım zarlarda hep yek gibisin

Sevdamız düşünce çileli çarka
Sözde çok sevmiştin çıkmadın arka
Ellere bir kürksün bana bir hırka
Sırtıma giydiğim yelek gibisin

Karşına çıktı mı o beyaz atlı
Dayalı döşeli evin kaç katlı
O güzel dudağın belki çok tatlı
Bana kavun değil kelek gibisin

Anlattım halimi burada bir bir
Ne yapsam mazimiz aklıma gelir
Aslında her bela bende gizlidir
Gel gör ki ellere melek gibisin.
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Gidiyor

Mutluluk kapımı çalmadı dostum
Şöyle bir karşımda durup gidiyor
Kimseye güvenim kalmadı dostum
Her gelen sırtımdan vurup gidiyor

Gerçi hiç üzmedim hiçbir alimi
Fakat dost sandığım doğru zalimi
Düşündüğü falan yok ya halimi
Laf olsun diyerek sorup gidiyor

Ondadır menfaat ondadır çıkar
O sahte gülüşü canımı sıkar
Sanmayın bu garip hayattan bıkar
Üç-beş gün kafamı yorup gidiyor

“Beş parmağın beşi bir olmaz” derler
Bazen çok severler bazen üzerler
Sağ olsun rüyama giren güzeller
Saati vuslata kurup gidiyor
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Giresunlu Baydere

Aşkta şansım yok diye
Üzme sakın kendini
Mutluluğu arayan
Elbet bulur dengini

Beyaz atlı prensin
Bir gün çıkar karşına
Sen de eşlik edersin
Coşup gönül marşına

Senin gibi bir güzel
Dünyayı cennet eder
Gözlerine bakınca
Ne gam kalır ne keder

Ben de yürek koymuşum
Bu sevdaya bu aşka
Sevgi yüce duygudur
Seni sevmek bambaşka

Ömür boyu gülperim
Boyun eğme kedere
Sana kul köle olur
Giresunlu Baydere
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Gözlerimde Arama

Hayallerle yaşama gerçeği gör güzelim
Düşlediğin dünyayı sözlerimde arama
Saygım var da sevgine bu aşka kör güzelim
Gönlümde olmayanı gözlerimde arama

Sana ümit verdimse suçla beni haklısın
Bende yerin aşikar ne gizli ne saklısın
Haydi üzme kendini neden ağlamaklısın
Gönlümde olmayanı gözlerimde arama

Seni bu güne kadar kandırdığım oldu mu
Bir kıvılcım çıkartıp yandırdığım oldu mu
Seveni sevgiliyi andırdığım oldu mu
Gönlümde olmayanı gözlerimde arama

İtiraf etmeliyim güzelliğin afet de
Sıkma artık canımı başka şeyden laf et de
Her konuda yargıla fakat aşktan af et de
Gönlümde olmayanı gözlerimde arama

Uzun lafın kısası başkasına aşığım
Hem heyecan içinde hem karmakarışığım
Sevdiğime nur olur sana vurmaz ışığım
Gönlümde olmayanı gözlerimde arama
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Gözlerin de Güzel Bakışların da

Kendine haksızlık bence yaptığın
Sözlerin de güzel bakışların da
Gerçi ben değilim sevip taptığın
Gözlerin de güzel bakışların da

Bakarsan eriyip ölebilirim
Bakarsan ölürken gülebilirim
Gülerken doğmayı bilebilirim
Gözlerin de güzel bakışların da

Sebebim çok amma methetmek için
Şansım yok gönlünü fethetmek için
Haklıyım elbette dert etmek için
Gözlerin de güzel bakışların da

Yüreği yansıtır belki de beden
Sevmektir bir aşkta en büyük neden
Baktığı yerleri perişan eden
Gözlerin de güzel bakışların da
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Gözlerini Kapıyorsun

Şimdi benden uzaklarda
Nerdesin ne yapıyorsun
Koydun beni tuzaklarda
Gözlerini Kapıyorsun

Ne haldeyim ne yiyorum
Niye mavi giyiyorum
Çok özledim gel diyorum
Gözlerini kapıyorsun

Aşk burnunda tütüyor mu
Istırabın bitiyor mu
Hayal kurmak yetiyor mu
Gözlerini kapıyorsun

Biliyorsun emelimi
İşgal ettin temelimi
Görmek için cemalimi
Gözlerini kapıyorsun

'Çok haklısın' der de herkes
Ne ümit var ne de bir ses
Ben çobanım sen prenses
Gözlerini kapıyorsun

Bir dakikam günüm gibi
Ruhum yangın tenim gibi
Demek sen de benim gibi
Gözlerini kapıyorsun
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Gözüm Gibi Saklarım

İşlediğin suçları girdiğin her günahı
Ben tertemiz sevgimle birer birer aklarım
Unutmak mümkün mü hiç o muhteşem sabahı
Sana ait ne varsa gözüm gibi saklarım

Bir bir boşa çıksa da aşka verdiğim emek
Benim boyun borcumdur yine seni beklemek
'Sende kalan resmime bakar mısın' ne demek
Sana ait ne varsa gözüm gibi saklarım

Döktüğüm bu yaşları kıskansa da bulutlar
Seni seven kalbimden eksik olmaz umutlar
Benim için servettir senden kalan mektuplar
Sana ait ne varsa gözüm gibi saklarım

Benim gönül bağımsın solduramam gülünü
Cennet diye gezerim ben Mecnun'un çölünü
Kullandığın kadehi sigaranın külünü
Sana ait ne varsa gözüm gibi saklarım
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Gözümün Önünden Hiç Gitmiyorsun

Her gece severek tüketsem seni
Yeniden başlıyor, hiç bitmiyorsun
Hasretten delirip yok etsem seni
Gözümün önünden hiç gitmiyorsun

Gönlümün hüznünde ve neşesinde
Rakı her neyse de su şişesinde
Dünyanın her yeri, her köşesinde
Gözümün önünden hiç gitmiyorsun

İştahım yok ama, açım diyemem
En hafif yemeği sensiz yiyemem
Soğuktan donsam da, kazak giyemem
Gözümün önünden hiç gitmiyorsun

Teselli ararken düştüğüm hale
Hayalin ruhumu başlar işgale
Bir işe yaramaz onca meşgale
Gözümün önünden hiç gitmiyorsun

“Bu kadar düşünme bırak” diyorum
Daha en başında darbe yiyorum
Özlüyor, arıyor ve seviyorum
Gözümün önünden hiç gitmiyorsun
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Gözümün Yaşını Silmem

Ben ilk defa sensiz kalınca öldüm
Bir daha ne zaman ölürüm bilmem
Ne tebessüm ettim ne bir gün güldüm
Yıllardır gözümün yaşını silmem

Yaşıyor gibiyim ya ilk bakışta
Çiçekler ne kadar yaşarsa kışta
Sen varsın yanımda her ağlayışta
Yıllardır gözümün yaşını silmem

Kader şans tanımaz aşka sevgiye
Bana bir ıstırap verdi hediye
Maziden kalan bir hatıra diye
Yıllardır gözümün yaşını silmem

Hep aynı kalsa da verdiğim değer
Sevene sevilmek harammış meğer
Doğruyu öğrenmek istersen eğer
Yıllardır gözümün yaşını silmem

Seni her suçundan aklıyorsam da
Duyduğum nefreti haklıyorsam da
Gerçeği herkesten saklıyorsam da
Yıllardır gözümün yaşını silmem
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Gözünü Kaparsan Ben Varım İnan

Kaderim diyorsun çektiğin derde
Ben de bu dertlerle ağlarım inan
Hasretin canını sıktığı yerde
Gözünü kaparsan ben varım inan

Benim de her gecem kahırla başlar
Az değil bağrıma bastığım taşlar
Kan olsa aşk için döktüğün yaşlar
Gözünü kaparsan ben varım inan

Hep sevgiyi yaşa kin tutma sakın
Beni hiç kimseyle bir tutma sakın
Uzakta olsak da unutma sakın
Gözünü kaparsan ben varım inan

Belki kolay değil belki imkansız
Ayrılık gelecek belki zamansız
Gün olur yanarsan külsüz dumansız
Gözünü kaparsan ben varım inan

Hep kışı yaşadım yaz nedir bilmem
Sevgide cömertim az nedir bilmem
Hayalim ne kadar haz verir bilmem
Gözünü kaparsan ben varım inan
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Gül Be Cananım

Karamsar gönlünde yer etmiş hüzün
Birazcık neşelen gel be cananım
Yıllardır gülmeyi bilmemiş yüzün
Kadere inatla gül be cananım

'Hepimiz ayrı bir hülyadayız' de
İstersen 'Uykuda, rüyadayız' de
'Nasılsa üç günlük dünyadayız' de
Kadere inatla gül be cananım

Çileler, dertler hep gelse üstüste
Umudu kucakla mateme küs de
Nergis de çiçektir gül de kaktüs de
Kadere inatla gül be cananım

Aklından çıkarma bu dünya fani
Bir insan melektir bir insan cani
Bu yaşta pes etmek olur mu yani
Kadere inatla gül be Cananım

Kula ne verirse yaratan verir
Dilerse kar yanar ateşler erir
Yazımız karaysa elden ne gelir
Kadere inatla gül be cananım
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Gülay Anne

Çok sevindim ne güzel bir haber bu
Sevgi dolu dost bir kula hoş geldin
Ne sevimli ne güzel bir kader bu
Gülay anne İstanbul’a hoş geldin

Neredesin neden sesin çıkmadı
Bu sessizlik seni hiç mi sıkmadı
Çok özledi gönül senden bıkmadı
Gülay anne İstanbul’a hoş geldin

Kaldığın yer bir yabancı değil de
Ben de göreyim bu tarafa eğil de
Ne güzel şey seni görmek bu ilde
Gülay anne İstanbul’a hoş geldin

İbrahim Acar’la Adnan Bal abi
UKTAD’dan bir selam salmıştır tabii
Gibi değil altın bir kalp sahibi
Gülay anne İstanbul’a hoş geldin

Sende sevgi huzur bulur her yetim
Yine Ege yine Uşak niyetim
Gurur tablom ey manevi servetim
Gülay anne İstanbul’a hoş geldin
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Güle Güle Zübeyde

Hem hüzün hem sevinçle gidiyorsun Umre’ye
Belki de gözyaşını  sile sile Zübeyde
Sen gönül toprağında benziyorsun cemreye
Git Allah’ın izniyle güle güle Zübeyde

Bu gidişin dönüşü hayırlarla olacak
En güzel muhabbetler bizi yine bulacak
Hakkımız zaten helal dostluk baki kalacak
Git Allah’ın izniyle güle güle Zübeyde

Dostluğunun kokusu yediveren güllerde
Kalemin ve yüreğin  güzel ismin dillerde
Aklın evde kalmasın Ayşe’n emin ellerde
Git Allah’ın izniyle güle güle Zübeyde

Sakın canını sıkma kız yanında kocan var
Sana dua edecek burda bir de hocan var
Çok şükür ki ocağın dumanın  var bacan var
Git Allah’ın izniyle Güle güle Zübeyde…

                          'İyiniyet üstüne kurulduysa bu düzen
                            Elbette sorumludur bir hanım da bir bey de
                            Senin gibi candostun kasten canını üzen
                            Benim de bir sancıdır her yanım da Zübeyde…'
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Gülemezsin

Yüreğinde sevgi yoksa
Mutluluğu bilemezsin
İnsanlığa karnın toksa
Servetinle gülemezsin

Gerçekleri aramazsan
Gönüllere varamazsan
Riyakarsan yaramazsan
Şöhretinle gülemezsin

İyiliğe baş koymasan
Gözlerimde yaş koymasan
Taş üstünde taş koymasan
Şiddetinle gülemezsin

Rolden role atlasan da
Sıkıntıdan patlasan da
Sinirinden çatlasan da
Hiddetinle gülemezsin

Adam diye üstelensen
Şiir olup bestelensen
Çiçek gibi destelensen
Hikmetinle gülemezsin

Destek olsa sana basın
Gizlenemez kirin pasın
Gözlerinden belli yasın
Heybetinle gülemezsin

Taşıma su neye yarar
İnsanoğlu insan arar
Hiç kimseye verme zarar
Gıybetinle gülemezsin

Elçi şöhret Allah para
Ne gerek var duygulara
Huzur dolu uykulara
Hasretinle gülemezsin

Yarınımdın dünde kaldın
Bir asırken günde kaldın
Kör gözlerde ünde kaldın
Nefretinle gülemezsin
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Gülmira

Belki sonu yok ama sen çıktın ya karşıma
Hayatımda ilk defa gülüyorum Gülmira
Oturup dizlerini yastık ettin başıma
Mutluluktan adeta ölüyorum Gülmira

Sevmek iyi güzel de aşkın şansı olmalı
Ya destanlar misali ya romansı olmalı
Ayrılığın tangosu vuslat dansı olmalı
Fakat kader çok görür biliyorum Gülmira

Kaktüs gibi gelirsin sen duygusuz helale
Oysa kokunu vermez bana bir gül bir lale
Gözlerimden taşarken gönlümdeki şelale
Seni hayal edip de siliyorum Gülmira

Sensizliğim dayanır belki bir çok nedene
Ruhu ka’le almıyor sahip olan bedene
Beddualar yağdırıp aşkı haram edene
Senin için mutluluk diliyorum Gülmira

Hasretinden bozuldu ahengi ses tonumun
Dile düşen her “keşke” başlangıcı sonumun
Bir teselli bulurum hoş olursa konumun
Seni en az sen kadar seviyorum Gülmira
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Gülmira'm

Şu yalan dünyaya meydan okuyan
Bu yürek esirin kölen Gülmira’m
Sevgiyi işleyen hasret dokuyan
Bu yürek esirin kölen Gülmira’m

Elbette taşıyan benim bedenim
Bu aşka inançsa sensin nedenim
Hayatı gözümde bayram edenim
Bu yürek esirin kölen Gülmira’m

Hele gel mayısım mart’ım yok inan
Nikahlı nikahsız şartım yok inan
Değerin ölçülmez tartım yok inan
Bu yürek esirin kölen Gülmira’m

Kırk yılda zor düştüm böyle sevdaya
Hazırım canımı aşka fedaya
Her şeyin sahibi yüce Hüda ya
Bu yürek esirin kölen Gülmira’m
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Gülü Seven Dikenine Katlanır

GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR

Uzak durma benden artık ne olur
Bence sevgi sevildikçe tatlanır
Güzellerde belki biraz naz olur
Gülü seven dikenine katlanır

Gülüşünü yüreğimde saklarım
Her görüşte şu kalbimi yoklarım
Elim değmez düşlerimde kokların
Gülü seven dikenine katlanır

Sen dolarsan kollarını belime
Aşkın heyecanı vurur dilime
Sitem etmem batsa bile elime
Gülü seven dikenine katlanır

Gel güzelim bu aşk yüce dağ olsun
Sen çiçeksin gönlüm sana bağ olsun
Ben solayım senin canın sağ olsun
Gülü seven dikenine katlanır
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Gülüm

Böyle bir güzelin seveni çoktur
Aklımı başımdan alma be gülüm
Madem ki aşkıma karşılık yoktur
Ne olur kalbimi çalma be gülüm

Düşlerim yabancı panjurlu eve
Dokunma kalbimde uyuyan dev'e
Gel sarıl boynuma ya seve seve
Ya beni sevdaya salma be gülüm

Bir buse vermekle aşınmaz yüzün
Tebessüm dururken taşınmaz hüzün
Geceye sığınma yok mu gündüzün
Karanlık izlere dalma be gülüm

Baharı görmeyen karlı bir dağım
Belki çok cesurum belki korkağım
Mutluluk çıkmazı gönül sokağım
O kadar uzakta kalma be gülüm
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Gülüşü Gülüm

Bu hayat dört mevsim karakış bana
Baharım seninle gülüşü gülüm
Mutluluk mucize bir akış bana
Akarım seninle gülüşü gülüm

Bırakma ardında yaralı bir kuş
Gülersen düz gelir en büyük yokuş
Sözlerim sevecen gözlerim bir hoş
Bakarım seninle gülüşü gülüm

Yeter ki sevgimle oyun oynama
Yıllarca kimseyi almam koynuma
Tereddüt etmeden ipi boynuma
Takarım seninle gülüşü gülüm

Hep hayra yorsam da her bir rüyayı
Gözardı etmedim hiçbir riyayı
Bu aşkın uğrunda bütün dünyayı
Yakarım seninle gülüşü gülüm
Velhasıl uğrunda bütün dünyayı
Yakarım seninle gülüşü gülüm
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Güzel Kadın

Aslında insanların hiçbirini kayırmam
Fakat yeri başkadır gözü güzel kadının
Esmer, sarışın, kumral birbirinden ayırmam
Değeri bir başkadır sözü güzel kadının

Ayağına giderim aradığım Fas’taysa
Birden büyür kederim hüzünlüyse, hastaysa
Derdini dert ederim, hele bir de yastaysa
Değeri bir başkadır yüzü güzel kadının

Gerçi işin doğrusu herkes biraz seçici
Bildiğim bir gerçek var, güzellikler geçici
Acımasız seneler ömrümüzü içici
Değeri bir başkadır özü güzel kadının

Kiminde nehir gibi gönlüme akış olur
Kiminde zehir gibi öldüren bakış olur
Baharı tehir gibi kiminde hep kış olur
Değeri bir başkadır yazı güzel kadının

Şaka yollu bu şiir varsın bana nam olsun
Başımın tacıdır ki yar olsun, anam olsun
Eh artık birisinin adı kaynanam olsun
Değeri bir başkadır kızı güzel kadının
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Güzelim (Nasihat)

Gönül verdiğin insan anladım ki vefasız
Acı çekip ağlayıp yorulmuşsun güzelim
Çoğu sevilen gibi belki o da hayırsız
Yalnız sen mi dertlerden sorulmuşsun güzelim

Sevmek sevilmek güzel seçmesini bilmeli
Kıymet bilmeyen yardan geçmesini bilmeli
Sevgi hayat suyudur içmesini bilmeli
Dostluk denen pınara darılmışsın güzelim

Sabrın sonu selamet sabretmeyi bilirsen
Sen sevgini sadece hak edene verirsen
Seni üzen zalime kızıp küsüp neden sen
Suçlu suçsuz herkese kırılmışsın güzelim

Mutlu olmak istedim fakat çabam yetmedi
Ben de gülmedim ama ümitlerim bitmedi
Çok feryatlar etti de dilim isyan etmedi
Çare diye ölüme sarılmışsın güzelim
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Hakaret Ettim

“İçimde bir şeytan yaşıyor” diye
Herkese hep seni şikayet ettim
Sırf senin ismini taşıyor diye
Komşunun kızına hakaret ettim

Bir ara içimden bir yangın attım
Bir süre söndürdüm bir süre yaktım
“Kaç oldu” diyerek saate baktım
Zamanın hızına hakaret ettim

 Kahvede bir ozan geldi masama
Tercüman olmakmış derdi tasama
Çaldığı türküler iyi has ama
Aşığın sazına hakaret ettim

Bir damla gözyaşı dökme uğruma
Gül olsan istemem kokma burnuma
Her yerde her mevsim memnundum ama
Bu şehrin yazına hakaret ettim
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Haketmiyorsun

Nazına cilvene katlandım diye
Sanma ki canıma tak etmiyorsun
Kul hayret ederken böyle sevgiye
Sen benim aşkımı hak etmiyorsun

Ben geri kafalı sense medeni
İşte bu kavganın bütün nedeni
Kim sever sevgiye sitem edeni
Sen benim aşkımı hak etmiyorsun

Her yerde allanıp pullanıyorsun
Gördüğün ilgiye çullanıyorsun
Korkarım sevgimi kullanıyorsun
Sen benim aşkımı hak etmiyorsun

Her zaman neşeyle dolabilirsin
Kendine bir aşık bulabilirsin
Herkese bir sultan olabilirsin
Sen benim aşkımı hak etmiyorsun

Şu gönül bahçemde gazelsin artık
Kiminle istersen gezersin artık
Şimdi her hangi bir güzelsin artık
Sen benim aşkımı hak etmiyorsun
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Haltetmişsin

Bir akşam ayrılık haberin geldi
'Bıraksın peşimi artık' demişsin
Bu aşka tek benim kalbim mi girdi?
'Sevmedim' demekle sen haltetmişsin

Kullardan korkun var Allah'tan yok mu?
Aşkımı nasıl da inkar etmişsin?
Paraya açsın da sevgiye tok mu?
'Sevmedim' demekle sen haltetmişsin

Seni insafsızın zalimin kızı
Nasıl yok yerine koyarsın bizi?
Teninde dururken elimin izi
'Sevmedim' demekle sen haltetmişsin

Ömrümü sererken ayaklarına
Öpücük kondurdum dudaklarına
Bu şiir küpedir kulaklarına
'Sevmedim' demekle sen haltetmişsin
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Hani Allah Korkusu

Beraber girmedik mi biz seninle bu aşka
Şimdi geri çekilip inkar etmek kıvancın
İhanetin öldürür nankörlüğün bambaşka
Hani Allah korkusu hani kuldan utancın

Sevilmekten mutluydun sen de çok seviyordun
“Bana beyaz gelinlik ne yakışır” diyordun
Ayrılırsak biterdim bunu da biliyordun
Hani Allah korkusu hani kuldan utancın

Öpüp de koklamadım daha bir gün cismini
En yakın dostlarıma söylemedim ismini
Bana hesap sordular göstermedim resmini
Hani Allah korkusu hani kuldan utancın

Aşkımızın yanında engellerin gücü ne
Boyun eğmek günahtır zalimlerin zulmüne
Nasıl yalan diyorsun ettiğimiz yemine
Hani Allah korkusu hani kuldan utancın
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Hariçten Gazel

Ayağı çıplağa çorap örmeyen
Ensesi kalına halı dokuyor
Ruhların dansına ritim vermeyen
Ne diye hariçten gazel okuyor

Gönülden güzellik aşıramıyor
Demek ki bir ateş düşüremiyor
Madem ki çiğ sütü pişiremiyor
Ne diye hariçten gazel okuyor

Manada mutluluk aramıyorsa
En ufak yarayı saramıyorsa
Çenesi bir işe yaramıyorsa
Ne diye hariçten gazel okuyor

Sıfatı nedir ki havası mıdır
Geveze çobanın davası mıdır
Yürüyen merdiven ovası mıdır
Ne diye hariçten gazel okuyor
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Hasbihâl

Mümkün olduğu kadar hoşgörüden yanayım
Hemen hemen her yerde güleryüz sergilerim
Yanlışta gözüm varsa dünyada da yanayım
Herkesten daha fazla kendimi sorgularım

Sözde hakkı savunup çıkarını kollayan
Timsah gözyaşlarıyla bir de mesaj yollayan
Desise de günahta şeytanı da sollayan
Her kim olursa olsun kınarım yargılarım

Hatam yok diyemem de riyakarlık yapmadım
Sevgiye köle oldum maddiyata tapmadım
Hak edeni dışladım buluttan nem kapmadım
Hayal ürünü değil sitemli yergilerim

Şu yalancı dünyada hatırım kalabilir
Bir hecem bir kelimem satırım kalabilir
Şiir aşkın yerini ne kadar alabilir
Mutluluğun resmini meçhule sürgülerim

Bekari’yim evlilik trenini kaçırdım
Gönlümün bülbülünü daldan dala uçurdum
Mesut olmadım ama hoş vakitler geçirdim
Sevgi ruhtur aşk beden hep bunu vurgularım
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Hasretim Kelepçe Dertlerim Zincir

Kahretme arkadaş mahkumum diye
Ben burda hasretim aşka sevgiye
Vefasız kullardan bana hediye
Hasretim kelepçe dertlerim zincir

Dört duvar içinde değilim ama
Benim de doğmuyor güneş dünyama
Her gece mecburum soğuk odama
Hasretim kelepçe dertlerim zincir

Ben de bir anlamda çizgi çizerim
Günleri sayarım boncuk dizerim
Hayalde dolaşır düşte gezerim
Hasretim kelepçe dertlerim zincir

Benim cezam bitmez seni bilemem
Bu kötü kaderi ben de silemem
Anladım dünyada artık gülemem
Hasretim kelepçe dertlerim zincir
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Hasretin Üç Günde Bitirdi Beni

Şehirler arası koca otobüs
Sılama el gibi getirdi beni
Şansım hiç gülmedi, kaderimse küs
Hasretin üç günde bitirdi beni

Ne insan içine çıkar gezerim
Ne de hiç kimseye bakar gezerim
İnan ki canımı sıkar gezerim
Hasretin üç günde bitirdi beni

Şimdilik geriye dönemiyorum
Sensiz de yanıyor, sönemiyorum
Gülmeyi unuttum, denemiyorum
Hasretin üç günde bitirdi beni

Senin de canına yetti mi hasret
Yakında gelirim güzelim, sabret
Gel bu ayrılıktan alalım ibret
Hasretin üç günde bitirdi beni

Sevincim neşemsin huzurum sensin
Sevgimsin saygımsın gururum sensin
Karanlık dünyama tek nurum sensin
Hasretin üç günde bitirdi beni
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Hatırlarım

“Her şey para” diyenlerin
Karşısında satırlarım
Yetim hakkı yiyenlerin
Geçmişini hatırlarım

Yalanların dolanların
İki yüzlü olanların
Sevdiğimi alanların
Geçmişini hatırlarım

Sinsi sinsi duranların
Bana tuzak kuranların
Hep sırtımdan vuranların
Geçmişini hatırlarım

Dostum diye kandıranın
Yüreğimi yandıranın
Bir şeytanı andıranın
Geçmişin hatırlarım

Boş ümitler verenlerin
Sinirimi gerenlerin
Günahıma girenlerin
Geçmişini hatırlarım

Boşa nutuk atanların
Vatanını satanların
Yan gelip de atanların
Geçmişini hatırlarım

İnsanları ezenlerin
Bize tezgah düzenlerin
Şerefsizce gezenlerin
Geçmişini hatırlarım

Memleketi soyanların
Hep haramla doyanların
Bizi sefil koyanların
Geçmişini hatırlarım

Yağcıları sevenlerin
Bağcıları dövenlerin
Sahtekarı övenlerin
Geçmişini hatırlarım

Dünyamızı yıkanların
Canımızı sıkanların
Dört ayaklı çıkanların
Geçmişini hatırlarım

Atıldığım damdan sonra
Kahır başlar gamdan sonra
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Yokluğun her zamdan sonra
Geçmişini hatırlarım
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Hayâllerim Can Verdi

“Özlemlerim Çıldırdı”, akli dengem yerinde
Aşkım rahata erdi, ersin başım sağ olsun
“Umutlarım Komada” yeri hazır derinde
Hayallerim can verdi, versin başım sağ olsun

Ne söylenir kafamı duvarlara vurduğum
Ne bir kere görülür boynu bükük durduğum
Gece gündüz gördüğüm, her köşede kurduğum
Hayallerim can verdi, versin başım sağ olsun

Bir gün neyse bir ömür ağlayana şaşarım
“Bir yudum sevgi”yi de paylaşmaktır başarım
Anılarla avunur, gerçeklerle yaşarım
Hayallerim can verdi, versin başım sağ olsun

Yine bahar gelecek, çiçekler serilecek
Menekşe, gül, papatya koklanıp derilecek
Madem ki yaşamıyor, toprağa verilecek
Hayallerim can verdi, versin başım sağ olsun
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Hayat Güneşim

Seversen severim seni ömrümce
Ebedi sevgilim manevi eşim
Kanımı kaynatır yüzün gülünce
Gönlümün ateşi hayat güneşim

Arada bu kadar yıllar olsa da
Gittikçe uzayan yollar olsa da
Kavuşsak şu zalim kullar olsa da
Gönlümün ateşi hayat güneşim

Bu aşka bir çare etseydik temin
Mutluluk üstüne ederdim yemin
Üzülme sevenin sevginden emin
Gönlümün ateşi hayat güneşim

Seninle duyduğum bu büyük gurur
Kalbimin en derin yerinde durur
Hayalin her gece kapımı vurur
Gönlümün ateşi hayat güneşim

Benim bu ömrümün belki son demi
Oysa sen bahara kalkan ilk gemi
Ümitsiz seveni unutma e mi?
Gönlümün ateşi hayat güneşim
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Hayatım

Bu gece masamda iki kadeh var
Biri benim, biri senin Hayatım
Kurduğum hayalin en güzeli yar
Bedenin, yüreğin, tenin Hayatım

Kahreder aşk için ağlayan beni
Severken ayrılmak dağlayan beni
Yine de hayata bağlayan beni
Yüreğin, bedenin, tenin Hayatım

Çıkmadı, çıkmıyor kokun masamda
Sevdaya mektubum okunmasam da
Yaşama sevincim dokunmasam da
Bedenin, yüreğin, tenin Hayatım

On buçuk dediğim öyle bir an ki
Dünyaya geldiğim zaman inan ki
Ne eksiğim varsa tamamlar sanki
Yüreğin, bedenin, tenin Hayatım
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Hepinizle Kardeşim

Bana beni sormayın kendimi anlatamam
Fakat şunu bilin ki güzelliktir her işim
Elbet eksiğim var da sevgim saygım tastamam
“Önce insan” diyorsa Samsunlu da kardeşim

Aynı yerler değil de farklı olsa yöremiz
Değişse de şivemiz adetimiz töremiz
Eşit geldik dünyaya Yaradan’a göre biz
“Önce insan” diyorsa  Antepli de kardeşim

Mutluluksa dünyada kulların her emeli
İyi niyet olmalı yaşamanın temeli
Mazlumu ne ezmeli ne hakkını yemeli
“Önce insan” diyorsa Mersinli de kardeşim

Hayatın doğum gibi ölümü de mevcuttur
Hatalarla seyreden bölümü de mevcuttur
Ne yazık ki zalimi ve zulmü de mevcuttur
“Önce insan” diyorsa Sivaslı da kardeşim

Kimse “bizden” diyerek suçluyu kollamasın
Suçlunun cezasına masumu yollamasın
Herkes bir yol tutsun da ruhunu sollamasın
“Önce insan” diyorsa İzmirli de kardeşim

Sevmek sevilmek varken kavgayla ne işimiz
Canımız acımaz mı ağrısa bir dişimiz
Hoş görüyü bilmeyen kalmasın bir kişimiz
“Önce insan” diyorsa Bursalı da kardeşim

Sevgiyi yudum yudum içip mutlu olalım
Huzuru ve barışı seçip mutlu olalım
Bencillik duygusundan geçip mutlu olalım
“Önce insan” diyorsa ben herkesle kardeşim
“Önce insan” derseniz hepinizle kardeşim
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Her Şeyde Bir Hayır Vardır

Hayat yolu belli olmaz
Hem düz hem de bayır vardır
İsyan etme kaderine
Her şeyde bir hayır vardır

İşlerin ters gidebilir
Sevdiğin terk edebilir
İnananlar böyle bilir
Her şeyde bir hayır vardır

Veren Allah alan Allah
Keyfe derde salan Allah
İsyan etmek elbet günah
Her şeyde bir hayır vardır

Hakk’ı bilen huzur bulur
Gafillerse kusur bulur
İnsanoğlu doğru budur
Her şeyde bir hayır vardır
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Her Şeyimle Oynadın

Kışkırtan hep sen oldun bana çıktı fatura
Sözde özgür yaşadın aşka meşke doymadın
En sonunda bıraktın acı tatlı hatıra
Yalnız hislerimle mi her şeyimle oynadın

Ben ömrümü verirken saçının bir teline
Kimler nerde sarıldı bilmem kaç kez beline
Sanki oyuncak gibi alıp durdun eline
Yalnız gururumla mı her şeyimle oynadın

Çoktan söndü ateşim buz atmaya gerek yok
Kanayan bir yaraya tuz atmaya gerek yok
Anlayanlar anladı uzatmaya gerek yok
Yalnız kaderimle mi her şeyimle oynadın
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Herkesin Kadını

Bir yerde güzel bir kadın yaşarmış
Görenin o anda aklı şaşarmış
Peşinde bir sürü erkek koşarmış
Tanrı’nın bir lütfu doğmuş bu kadın

Her akşam çıkarmış biri yoluna
Yüz vermemiş hiçbir Tanrı kuluna
Girmeden kimsenin daha koluna
Herkesin kadını olmuş bu kadın

Zamanla anlamış güzellik hiçmiş
Maziyi düşünmüş iş işten geçmiş
Her akşam başka bir masada içmiş
Kendini batakta bulmuş bu kadın

Açılmış felekle bir gün arası
Ne güzellik kalmış ne de parası
Döktüğü yaşların gelmez arkası
Yaşarken bin defa ölmüş bu kadın
Herkesin kadını olmuş bu kadın
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Herşeye Rağmen

Kader de gülleri koklamak da var
Dikenli telleri yoklamak da var
İçinde bir ümit saklamak da var
Yaşamak güzeldir herşeye rağmen

Kaderde sevinçten ağlamak da var
Gün gelip karalar bağlamak da var
Mutluluğu çok zor sağlamak da var
Yaşamak güzeldir herşeye rağmen

Kaderde gülmeyi beklemek de var
Dertleri dertlere eklemek de var
Yollarda yorulup teklemek de var
Yaşamak güzeldir herşeye rağmen

Kaderde nasılsa ölüm mevcuttur
Aslolan tek ruhtur sanma vücuttur
Sevgi bir ışıktır sevgi umuttur
yaşamak güzeldir herşeye rağmen
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Heykelim Dikilir

HEYKELİM DİKİLİR

Benim de gözlerim elbet gülerdi
Döktüğüm yaşları bir silen olsa
Aşk için çektiğim bu kadar derdi
Heykelim dikilir bir bilen olsa

Ben neler kaybettim nelerden geçtim
Bağa güller ektim dikenler biçtim
Her gece kaç kadeh kaç şişe içtim
Heykelim dikilir bir bilen olsa

Hep dostluk uğruna verdiğim savaş
Kötüler kıskandı dediler “yavaş”
Ben nasıl direndim sorma arkadaş
Heykelim dikilir bir bilen olsa

Sanma ki sevgide hudutluyum ben
İnsanım gün olur bulutluyum ben
Hayattan ne kadar umutluyum ben
Heykelim dikilir bir bilen olsa
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Hiç Aklımdan Çıkmıyorsun

Hayalimde düşlerimde
Gezinmekten bıkmıyorsun
Ters gidiyor işlerim de
Hiç aklımdan çıkmıyorsun

Bir sigara yakıyorum
Resimlere bakıyorum
Hep kafama takıyorum
Hiç aklımdan çıkmıyorsun

Bağlamada neyde sensin
Meyhanede meyde sensin
İnan ki her şeyde sensin
Hiç aklımdan çıkmıyorsun

Gözlerimde gözlerin var
Kulağımda sözlerin var
Her köşede izlerin var
Hiç aklımdan çıkmıyorsun

Yokluğunla dayanmaya
Gücüm mü var savunmaya
Tesellim yok avunmaya
Hiç aklımdan çıkmıyorsun
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Hiç Bir Şeyim Kalmadı

Dünyada bizim gibi ne insanlar yaşıyor
Sana kaç kez anlattım fakat aklın almadı
Çok üzgünüm güzelim konu beni aşıyor
Senin için yapacak hiçbir şeyim kalmadı

Yolları uzatıyor yokuşa sürüyorsun
Gerçekleri unutup hayaller görüyorsun
Günden güne başına bir çorap örüyorsun
Senin için yapacak hiçbir şeyim kalmadı

Sana aşkı öğretmek düşmezse de haddime
Sonu olmayan sevgi çare olmaz derdine
Bana pek zararın yok ihanetin kendine
Senin için yapacak hiçbir şeyim kalmadı

Gülmek isteyen gözler ağlamayı dener mi
Taşıdığın sularla değirmen hiç döner mi
Bir başkası yüzünden koca hayat söner mi
Senin için yapacak hiçbir şeyim kalmadı
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Hüngür Hüngür Ağladım

Soldu yine gönlümde çiçekler büktü boyun
Coşkun seller gibiydim gözyaşıyla çağladım
Kapımdayken mutluluk kaderin bana oyun
Ettiğini anladım hüngür hüngür ağladım

Sen ümitsiz bir anda geliverdin yanıma
Sana kızıp ah etmek yakışmazdı şanıma
Çok kısa bir sürede ayrılığın canıma
Yettiğini anladım hüngür hüngür ağladım

Son günlerde nedense aşkım düştü tuzağa
Ben sana sarılırken sen sarıldın kazağa
“Yanındayım” diyorsun oysa ruhen uzağa
Gittiğini anladım hüngür hüngür ağladım

Sanki vurgun yemiştim kalakaldım öylece
Kör olmayı istedim başkasıyla görünce
Dünyalara sığmayan aşkımızın böylece
Bittiğini anladım hüngür hüngür ağladım
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Istanbul

Dediler ki tasi topragi altin
Herkese mutluluk verir Istanbul
Sansini bir dene kalmasin hatrin
Garibin halinden bilir Istanbul

Gel gör ki bu isin gerçegi baska
Zamanim olmadi sevgiye aska
Parasi olana tadi bambaska
Fakirin asina zehir Istanbul

Sen de anla dostum vakit geçmeden
Gurbet elde kötü yola dü?meden
Altin'dan vazgeçtik kuru ekmekten
Zor bela bir dilim verir Istanbul
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İnadına...

Başıma gelmeyen hal kalmasa da
Kötü söz demeyen dil kalmasa da
Bağımda bir gonca gül kalmasa da
İnadına mutluyum inadına...

'Kadere talihe darılmış' derler
'Kadehe şişeye sarılmış' derler
'Kan-ter içindeymiş yorulmuş' derler
İnadına güçlüyüm inadına...

Yazdığım bir şiir olmasa bile
Okuyan bir hazla dolmasa bile
Kendinden bir şeyler bulmasa bile
İnadına şairim inadına...

Dostlarım aslında mütevaziyim
Savaştan çıkmadım ama gaziyim
Bin darbe yesem de yine razıyım
İnadına aşığım inadına...
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İnsanoğlu

Anasından doğar doğmaz
Ağlarmış şu insanoğlu
Kanaâtle derdi boğmaz
Çağlarmış şu insanoğlu

Canan nedir önce cansa
Bilmese de kalkar dansa
Çoğu zaman işi şansa
Bağlarmış şu insanoğlu

Menfaati varsa eğer
Her kötüye verir değer
Yağdanlıkmış bazen meğer
Yağlarmış şu insanoğlu

Sorgulasak her birini
Biri mutlak yer birini
Para için birbirini
Dağlarmış şu insanoğlu

İncelemiş biçimini
İyi yapmış seçimini
Nasıl olsa geçimini
Sağlarmış şu insanoğlu

Vazgeçmezken hırkasından
Patentinden markasından
Ölenlerin arkasından
Ağlarmış şu insanoğlu.

Not:Bu şiirimde de her hangi bir yer ve isim telafuz edilmediğine göre kimse
genelleştirmeye çalışıp ucuz kahramanlığa kalkışmasın lütfen.'Yarası olan gocunsun' ve
yarasını tedavi etmeye uğraşsın,şiirlerle değil...
 SevgilerimleMB
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İsterim

Aklımdan bin türlü şeyler geçse de
Bembeyaz kar gibi temiz hislerim
Dünyalar güzeli beni seçse de
Ben senin kalbini çalmak isterim

Melekler sarsa da bir an etrafı
Bir şeye benzeyen yok bir tarafı
İnan ki dinlemem en güzel lafı
Seninle baş başa kalmak isterim

İstemem ne sultan ne de eceyi
Dilimden düşürmem iki heceyi
Seninle paylaşıp bütün geceyi
Seninle uykuya dalmak isterim

Taşımam bu canı aşk azalırsa
Kimseye acımam seni alırsa
Seninle evlenmek bana kalırsa
Beyaz gelinlikle almak isterim
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İstersen

Hep seni suçlamak en büyük suçmuş
Yeter k i bağışla öldür istersen
Bir baktım mutluluk elimden uçmuş
Sen affı bilirsen güldür istersen

Dostluğun yetmedi isteğim çoktu
Duyguyla yaklaştım mantığım yoktu
Sensizlik ömrümü zarara soktu
Suçumu herkese bildir istersen

Dilersen bir daha beni tanıma
Dilersen uzak dur kastet canıma
En kötü günümde gelme yanıma
Adımı nüfustan sildir istersen

Yüzüm yok “dur” demem çekip gitsen de
Gönlümde yaşarsın ben de bitsen de
Kızıp da boşluğa beni itsen de
Haklısın buradan sürdür istersen

Ya beni bağışla yüzümü güldür
Ya beni ortadan ikiye böldür
Yokluğun bir diken varlığın güldür
Gönül defterimi dürdür istersen
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İşte

Senden haberim yok ben divaneyim
Gözyaşım gönlüme akıyor işte
Helalim var diye eve gideyim
Karşıma hayalin çıkıyor işte

Aslında mutluyum iyidir işim
Çoluğum- çocuğum güzeldir eşim
Üzülmek yok diye söz de vermişim
Yokluğun canımı sıkıyor işte

Sen de çok mutlusun şu an belki de
Fakat ben değilim aşkta sevgide
Perişan sayılmam ama gitgide
Sevdiğin hayattan bıkıyor işte

Beni bir arasan sesini duysam
İnan ki gam yemem şeytana uysam
Her derde katlanıp karşı da koysam
Sensizlik dünyamı yıkıyor işte
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İyi ki Geldin

Hâlimi izaha gücüm yetmezdi
Gönlümde yanardağ, gözümde seldin
Ruhuma teselli fayda etmezdi
İyi ki burdasın, iyi ki geldin

Mantığı kullanıp manevi yönde
Duyguya yer verdin, hem de en önde
Bu aşkın miladı dediğim günde
İyi ki burdasın, iyi ki geldin

İstersen mavi giy, ister kırmızı
Nasılsa artıyor kanımın hızı
Hasretin bağrında ince bir sızı
İyi ki burdasın, iyi ki geldin

Tanrının lütfu da aldığım nefes
Koskoca bu dünya sensiz bir kafes
“Gelecek” diyordu içimden bir ses
İyi ki burdasın, iyi ki geldin
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İyi ki Varsın

Gözlerim gülüyor görünce seni
Ne kadar sevimli ne şirin yarsın
Varlığın çok mutlu ediyor beni
Ne kadar şanslıyım iyi ki varsın

Yıllardır kederden soruldu gönlüm
Sitemden isyandan yoruldu gönlüm
Şimdi mutluluğa kuruldu gönlüm
Ne kadar şanslıyım iyi ki varsın

Bahtımı suçlarken ezelden beri
Kaybolan gülüşler döndüler geri
Herkese kapattım girdiğin yeri
Ne kadar şanslıyım iyi ki varsın

Boğulup bir hazzın neşelerinde
Dibini getirdim şişelerin de
Kalbimin en ücra köşelerinde
Ne kadar şanslıyım iyi ki varsın

“Sen benden farklısın” diyorsun ama
Farkımın hayrı yok düştüğüm gama
Son şiir son sözde en son şarkıda
Ne kadar şanslıyım iyi ki varsın
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İyi Tamam Gülmira

Zorunluysan gitmeye
Bağlayamam Gülmira
Aslında çok isterim
Ağlayamam Gülmira

Bir ihtimal gereği
Boşa çektim küreği
Sevgi dolu yüreği
Dağlayamam Gülmira

Saçına gül takamam
Gözlerine bakamam
BAYDERE’yim akamam
Çağlayamam Gülmira

Gerçi yok da bir riya
Bizim için aşk rüya
İkimize bir dünya
Sağlayamam Gülmira

İnan ki çok tatlısın
Hep kalbimde saklısın
Evet belki haklısın
İyi tamam Gülmira
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Kabûlümsün...

Ne yapayım gönlüm sevmiş
Ben bülbülüm sen gülümsün
Her gelenden darbe yemiş
Kul olsan da kabulümsün

Tek arzum tek niyetimsin
Sen ahrette kısmetimsin
Halâ benim servetimsin
Pul olsan da kabûlümsün

Fer kalmasa gözlerinde
Aşk olmasa sözlerinde
Bir fakirin üzerinde
Çul olsan da kabûlümsün

Buralardan taşınsan da
Her aşkta sen yaşansan da
Evlensen de boşansan da
Dul olsan da Kabûlümsün
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Kader Şans Tanıdı

Gözümde dökecek yaş kalmamıştı
Bağrıma basacak taş kalmamıştı
Mutluluk kapımı hiç çalmamıştı
Kader şans tanıdı yıllardan sonra
Hasretle uzayan yollardan sonra

“Korkarım aşk beni unutmuş” derken
“Başımda kara bir bulutmuş” derken
Benim ki bomboş bir umutmuş” derken
Kader şans tanıdı yıllardan sonra
Hasretle uzayan yollardan sonra

Saçlarım ağarıp yüzüm solmadan
Gönlüme acılar hüzün dolmadan
Çok şükür sonunda çok geç olmadan
Kader şans tanıdı yıllardan sonra
Hasretle uzayan yollardan sonra
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Kafkasların Kır çiçeği

Kafkasların kır çiçeği
Hayatımın tek gerçeği
Gece gündüz hayalinle
Süslüyorum geleceği

Sen sevmezsen küs demem de
Kaderime pis demem de
Ağlamayı istemem de
Yok yüzümün güleceği

Laz erinin meşki belli
Azeri'ye aşkı belli
İşte gönül köşkü belli
Yok başka yurt bileceği

Bende böyle  bir yorum var
yüreğimde bir korum var
Şimdi sana bir sorum var
Hak mı aşkın öleceği
şart mı aşkın öleceği
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Kahraman Polis

Varlığın ülkeme güven veriyor
Asayiş seninle berkemal polis
Kavgalar bitiyor huzur geliyor
Adalet elçisi kahraman polis

Kanunun yolunda çalışır gider
Bıkmadan zamanla yarışır gider
Gündüzü geceye karışır gider
Adalet elçisi kahraman polis

Öyle zor şartlarda görev başında
Bir sıcaklık arar çoğu aşında
Kimi şehit olur çok genç yaşında
Adalet elçisi kahraman polis

Kimine azrail kimine hızır
Kim imdat istese yardıma hazır
Masuma hamidir suçluya nazır
Adalet elçisi kahraman polis

Her türlü olaya korkmadan koşar
En büyük engeli anında aşar
Vatanın miylletin aşkıyla yaşar
Adalet elçisi kahraman polis

Dert olur acımız ağrımız size
Bizim de açıktır bağrımız size
Hep aynı ilkeye çağrımız size
Adalet elçisi kahraman polis

Yetmiyor övmeye kalemle kağıt
Olmasın adına dillerde ağıt
Sen de mutlu yaşa yasını dağıt
Adalet elçisi kahraman polis
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Kamelya

Hüzünlü bir anda rastladım sana
Öyle hoş oldum ki sorma Kamelya
Sımsıcak bakışın haz verdi bana
Bir yabancı gibi durma Kamelya

Sen benden dertlisin ben senden yaslı
Yıllarca ağlamış Kerem’le Aslı
Busenle başlasın muhabbet faslı
Saati sükuta kurma Kamelya

Yeniden çalarken gönlümün tefi
Sen oldun zümrütü sensin sedefi
El nişan alırken aynı hedefi
Geç kalıp onbirden vurma Kamelya

Sözlerim yetersiz ne desem azdır
Seninle her mevsim bahardır yazdır
İstersen üz beni istersen kızdır
Gönlümü hasretle yorma Kamelya
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Karadeniz Özlemim

Hangimiz çekmiyoruz bir memleket hasreti
Ben hepimiz diyorum yerindeyse gözlemim
Geçim derdi yüzünden mekan tuttuk gurbeti
Giresun’la başladı benim sıla özlemim

Karışık duygularla düştük uzun yollara
Veda ettik toprağa el salladık dallara
Hangi çiçek üzülmez toz verdiği ballara
Şu ordu’yla başladı benim sıla özlemim

Kimimiz iş adamı kimi usta amele
Ekmeğini kazan da ister tuğla kümele
Neşemizi yükledik Fadime’yle Temel’e
Trabzon’la başladı benim sıla özlemim

Artvin Rize fark etmez hepsi aynı memleket
Bayburt Sinop Zonguldak Kastamonu bir cennet
Gümüşhane Amasya güzellikten ibaret
Şu Samsun’la başladı benim sıla özlemim

Unutmadım Sakarya Bartın Bolu Karabük
Türkiye’min bir şehri kalmasın boynu bükük
Ankara’da İzmir’de yurt dışında ağır yük
İstanbul’da başladı Karadeniz özlemim
Almanya’da başladı Karadeniz özlemim
Gurbet elde başladı Karadeniz özlemim
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Karalı Gelin

Bu yalan dünyada her şeyim o'ydu
Allah'ım nedendir o şimdi elin
Seven şu kalbime bir acı koydu
Beyazlar içinde karalı gelin

Canımı verirdim onun uğruna
Hiç kulak vermedi gönül çağrıma
O mahzun duruşu gider ağrıma
Beyazlar içinde karalı gelin

Severken ayrıldık göz göre göre
Bu aşkı bitirdi saçma bir töre
Dönüp de yüzüme baktı son kere
Beyazlar içinde karalı gelin

Gülmeyi bilmezsen gittiğin yerde
Ağlayıp inleyip düşersen derde
Beklerim bu aşkın bittiği yerde
Beyazlar içinde karalı gelin

Ben ölürsem eğer bana yanmayın
Mutluyum diyorsa ona kanmayın
Bu kötü bir kader suçlu sanmayın
Beyazlar içinde karalı gelin
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Kararlı mısın..?

'En kötü durumda benim' diyorsun
Gerçekten bu kadar zararlı mısın
Bu aşka zulmedip suç işliyorsun
Adımı silmeye kararlı mısın

Tatlı bir tebessüm bize vuslattı
Bu gülen gözleri hasret ıslattı
Bakışın gülüşün en güzel tattı
Sen bensiz gülmeye kararlı mısın

'Sevdamız kadermiş' diyorduk hani
Sana belki ama kalbe kim mani
Severken el olmak mümkün mü yani
Yabancı bilmeye kararlı mısın

Bu nasıl bir dünya aşk nasıl şeyse
Sevdiğin bir köle sevişen beyse
Yaralı bıraktın öldürsen neyse
Kalbimi delmeye kararlı mısın

Bu aşkın başına bir çorap örüp
Arzuyla hayalle bir hayat sürüp
Her gece düşünüp düşünde görüp
Yaşarken ölmeye kararlı mısın
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Kasımpaşalı

Aslen Giresunluyum
Yirmi yıllık Eyüpsultanlıydım
Altı yıllık Bakırköylü
Son bir yıldır da Güngörenliyim
Hani ben de az gün görmedim doğrusu
Aslında pek fark etmez
Ha İstanbullu ha taşralıyım
Fakat ruhen Kasımpaşalıyım
Senin anlayacağın, ağlasam ne çıkar
Gözümden aşşaa Kasımpaşa
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Kaybettin

Hiçe sayıp sevdayı
Sevgiye ayıp ettin
Girdiğin iddiayı
Kazansan da kaybettin

Gösterirken boyunu
Sakladın her huyunu
Oynadığın oyunu
Kazansan da kaybettin

Hak etsen de tımarı
Sana yoktur umarı
Aşk denilen kumarı
Kazansan da kaybettin

Hele geç bir yuvayı
Bozamazsın havayı
Güzelim bu davayı
Kazansan da kaybettin

Yar değilsin seçene
Seninle zevk içene
Bak eline geçene
Kazansan da kaybettin

Sergilersen etini
El bozar niyetini
Arzunun diyetini
Kazansan da kaybettin

Sende yoksa tasası
Hayal nikah masası
Uzun lafın kısası
Kazansan da kaybettin
Bu davayı kaybettin
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Kız

Hayatıma gelişin bir ışıktı bir nurdu
Sevincimin yanına mutluluğu kattım kız
Bedenim acizse de ruhum hayli vakurdu
Dertlerimi silerek kederimi attım kız

Gerçi uzun sürmedi o muhabbet o fasıl
Kendimize gelmeden nasıl ayrıldık nasıl
Fakat nankör değilim kırk yılda bir velhasıl
Sayende hüsranımın anasını sattım kız

Ömür boyu olmadı gülmedi hiç şansımız
Ne ufukta bir nişan ne de bir alyansımız
Yarım kalsa razıydım başlamadı dansımız
Sana sitem etmedim kaderime çattım kız

İlk ve son gecemizdi sıfır iki suları
Ne aşka ilgisizdik ne kaptırdık yuları
Koynuna girmedim de bastırdım arzuları
Fakat gittikten sonra yatağında yattım kız
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Kızma Sakın Gülmira

Dinlemeyi istersen ya şimdi anlatayım
Ya buraya gelirsen dertleşiriz bir ara
Moralim fena değil fakat biraz hastayım
Sağlığımı küstürdüm, kızma sakın Gülmira

Seni öyle özledim, görmeyince ağladım
Sana kusur bulmadım, sırf kadere bağladım
Ne bir şeyle avundum, ne teselli sağladım
Kendime kan kusturdum, kızma sakın Gülmira

Bugünü unutmadım düşünürken yarını
Umutlarla dağıttım gönlümün efkarını
Senden gelsin diyerek mutluluk rüzgarını
Sana doğru estirdim, kızma sakın Gülmira

Biliyorum, aslında sen de gelmek istersin
Gözlerime bakarak sen de gülmek istersin
Ölmem dışında, en son bunu bilmek istersin
Sakalımı kestirdim, kızma sakın Gülmira
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Kim

Hoş görmeyin kardeşim vatanını satanı
Sınıf sınıf ayırıp bize nifak katanı
İyi düşün ey gençlik kim kurtardı vatanı
Süslü-püslü popçu mu herhangi bir topçu mu

Kimler dökmüş kanını kimler dökmüş terini
Kimler asmış duvara kimlerin posterini
Dört cephede kim dürdü düşmanın defterini
Süslü-püslü popçu mu herhangi bir topçu mu

Vatanına sahip çık bırak boncuk dizmeyi
Esir olma maddeye bırak insan ezmeyi
Kimler miras bıraktı bize özgür gezmeyi
Süslü-püslü popçu mu herhangi bir topçu mu

Oy peşinde koşanlar ruhumuzu yoracak
Bizim başımız taşa onlar vurgun vuracak
Kötü günler gelince halini kim soracak
Süslü-püslü popçu mu herhangi bir topçu mu

Pop dediğim aslında bir genelin sembolü
Top dediğim emperyal bize atar hep golü
Kim kurtarır mutfağı kim kurtarır bu holü
Süslü-püslü popçu mu herhangi bir topçu mu

Korudum da özümü çok geç açtım gözümü
Bundan sonra kimseden esirgemem sözümü
Bu milletin derdine kim bulacak çözümü
Süslü-püslü popçu mu herhangi bir topçu mu

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kim Vurduya Gitti

Sebeb-i halimiz Allah’ından bul
En başından bitti bizim aşkımız
Suç aleti malum faili meçhul
Kim vurduya gitti bizim aşkımız

Kimliği belirsiz hain bir kişi
Belki bir erkekti belki bir dişi
Vicdansız bir katil bir cani işi
Kim vurduya gitti bizim aşkımız

İlk önce ümitler bir bir basıldı
Sonra da hayaller düşler asıldı
Yerlerde çırpındı durdu kasıldı
Kim vurduya gitti bizim aşkımız

Zalimler güçlüydü garip başımdı
İçimden korktular hedef dışımdı
Bu nasıl bir öfke nasıl hışımdı
Kim vurduya gitti bizim aşkımız

Bu sevda neylesin ikiye beşe
İftira üstüne gıybet peş peşe
Karşılık vermeden hiçbir ateşe
Kim vurduya gitti bizim aşkımız

Toplandı başına iki yüzlüler
Şimdi çok mutluydu o aç gözlüler
Evliler bekarlar gönül sözlüler
Kim vurduya gitti bizim aşkımız
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Kime Kaldı

Ormanları yakanlar
Suni bir çime kaldı
Üçe beşe bakanlar
Birisi kime kaldı

İsterse her armudu
Açgöze ver armudu
Ayı da yer armudu
İrisi kime kaldı

Kırkayaktı tırtıldı
Derken koza yırtıldı
Ölen öldü kurtuldu
Dirisi kime kaldı

Garipler hep soyuldu
Ne hallere koyuldu
Eti budu oyuldu
Derisi kime kaldı

Kimi cana yetirdi
Kimi bizi bitirdi
Ruhumuzu götürdü
Gerisi kime kaldı
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Kimseyle Bir Tutmam

Gönlüme girenler çıkanlar oldu
Payıma düşense sadece hüsran
Keyfini sürenler bıkanlar oldu
Seni hiç kimseyle bir tutmam inan

Senin bir bakışın bir büyük aşklı
Ruhuma akışın manevi meşkli
Villalı yalılı perili köşklü
Seni hiç kimseyle bir tutmam inan

Sadede gel deme saadetteyim
İlk defa zararsız rehavetteyim
Başka ne diyeyim ne laf edeyim
Seni hiç kimseyle bir tutmam inan

Hakkını helâl et hakla da beni
En ücra köşede sakla da beni
Rekora gönderdin taklada beni
Seni hiç kimseyle bir tutmam inan
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Koca Adam Ağlıyor

Pençesinde bir aşkın
Yüreğini dağlıyor
Ne zavallı ne düşkün
Koca adam ağlıyor

Boğulsa da hüzünden
Dönemiyor sözünden
Bir vefasız yüzünden
Koca adam ağlıyor

Sözde yürek aklayıp
Gururunu haklayıp
Gözyaşını saklayıp
Koca adam ağlıyor

Yaşamaktan bıkarak
Yumruğunu sıkarak
Ve çileden çıkarak
Koca adam ağlıyor

Ne içki ne sigara
Fayda etmez efkara
Kırkbir yaşından sonra
Koca adam ağlıyor.

27.07.2004

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Koçum

Ne yollardan geçtim çileler çektim
Ben gibi dertlerden sorulma koçum
En olmaz yerlere umutlar ektim
Hayaller peşinde yorulma Koçum

Kalan hep kahrolur giden esen de
“Hayatın kendisi çok zor” desen de
Önüne gelenden tokat yesen de
Dilerim sırtından vurulma Koçum

İnsanın ömründe mutluluktur baz
Sevgiyle kurulan yuvadadır haz
Hem Ayşe’yi al hem güzel şiir yaz
Birazcık gülerim kırılma Koçum
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Koçum...

Ne yollardan geçip çileler çektim
Ben gibi dertlerden sorulma koçum
En olmaz yerlere umutlar ektim
Hayaller peşinde yorulma Koçum

Kalan hep kahrolur giden esen de
“Hayatın kendisi çok zor” desen de
Önüne gelenden tokat yesen de
Dilerim sırtından vurulma Koçum

İnsanın ömründe mutluluktur baz
Sevgiyle kurulan yuvadadır haz
Hem Ayşe’yi alıp hem de şiir yaz
Birazcık gülerim kırılma Koçum
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Kolaydır

Ben de biraz şairim yazdıklarım şiirse
Hepsi benim hikayem yaşadığım olaydır
Yalnız aşkı bilirim işinize gelirse
Bu duyguyu tatmadan ahkam kesmek kolaydır

Her şairin yazdığı yüreğinde yatandır
Hain diye suçlanan kalemini satandır
Basit bence dostluğa kompleksini katandır
Sözüm ona insanı eleştirmek kolaydır

Ötüşleri farklıdır baykuş ile bülbülün
Yürüyüşü değişik kısrak ile düldülün
Muhabbetin doyumsuz olursa var ödülün
Kem sözleri kulağa ulaştırmak kolaydır

Şairlik yalnız şiir okumak yazmak değil
Sırf kendini beğenip herkese kızmak değil
Hoşgörüdür marifet huzuru bozmak değil
Aşka nefret çamuru bulaştırmak kolaydır

Diken olmak hoş değil gül doluyken her yanın
Gerçi sen de özgürsün nasıl isterse canın
Kıymetini bilmeli asil denen o kanın
Damarlarda boş yere dolaştırmak kolaydır
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Korkarım

“Beni de benim gibi sevenim var” diyorsun
Sevindim de güzelim ben gerçekçi bakarım
“Eğer kabul ederse evleniriz” diyorsun
Evlenince dünyanı yıkar diye korkarım

Şimdi “tüm engelleri aşarım” diyebilir
“Ömür boyu seninle yaşarım” diyebilir
İçinden “gerekirse boşarım” diyebilir
Gün gelir de aşkından bıkar diye korkarım

İnsanoğlu değişir güven olmaz kullara
Bir teselli ararsın bakıp bakıp fallara
Bu sevdanın uğrunda sen düşerken yollara
O “yanıldım” deyip de çıkar diye korkarım

Daha güzel birini görür-görmez bayılır
Seni suçlu gösterir kendi masum sayılır
Adın zavallı olur dilden dile yayılır
Senin tatlı canını sıkar diye korkarım

İş işten geçer bir gün atsan atılmaz olur
Sudan ucuz bu aşkı satsan satılmaz olur
Ölüm gelir geceler yatsan yatılmaz olur
Yüreğine kanlı yaş akar diye korkarım

Dilerim ki bahçende solmasın hiç güllerin
Gelinliğin duvağın sararmasın tüllerin
Mutluluğun üstüne savrulmasın küllerin
Seni gözden düşürür yakar diye korkarım

Beni sorma güzelim şansım yok senden yana
Her şeyimi verirdim seve seve ben sana
Biliyorum hakkım yok gerçi söz düşmez bana
Alem sana kem gözle bakar diye korkarım

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kusur Değil Çare Bulun

insanları sınamayın
Siz de sevin mutlu olun
Hiç kimseyi kınamayın
Kusur değil çare bulun

Su katmayın pişmiş aşa
Mendil tutun akan yaşa
Bir dosta bir arkadaşa
Kusur değil çare bulun

İnsan yalnız kalabilir
Ümitleri solabilir
Herkes dertli olabilir
Kusur değil çare bulun

Başkasına kulp takmayın
Dürüst olun kem bakmayın
Kalp kırmayın can yakmayın
Kusur değil çare bulun

Saygı duyun kendinize
Ortak olun derdinize
Dostlarım birbirinize
Kusur değil çare bulun

Bu şiirim sizler için
Tüm acılar bizler için
Silinmeyen izler için
Kusur değil çare bulun
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Küçüğüm

Tertemiz sevgine kurban olurum
Karşılık veremem affet küçüğüm
Yabani otlara bağban olurum
Tomurcuk deremem affet küçüğüm

Sevimli esmerim, karamsın ama
En güzel derdimsin, yaramsın ama
Yine de sen bana haramsın ama
Elimi süremem affet küçüğüm

Seninle geceler sabahtır bana
Belki de bu sevgi bir ahtır bana
Korkarım en büyük günahtır bana
Kanına giremem affet küçüğüm

Saçını okşayıp tararım belki
Bir buse kondurup sararım belki
Sesini özlerde ararım belki
Kimseye soramam affet küçüğüm

Sen benim adıma desen de cani
Mecburum koymaya bu aşka mani
Kokunu çalmaya kıyamam yani
Kalbini kırama affet küçüğüm

Bu kavak yelleri ilk göz ağrısı
Bir genç kız kalbinin aşka çağrısı
Sevmek çok güzel de işin doğrusu
Ben sana yaramam affet küçüğüm

Kapılıp gitsem de coşkun sellere
Düşürmek istemem seni dillere
Evlenip gidersin birgün ellere
Belki ben göremem affet küçüğüm
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Liseli Kızlar

Pek kolay olmasa da sorduğunuz her soru
Sımsıcak sevginizle başarırım en zoru
Şimdi kim söndürecek yaktığınız bu koru
Bana şiir yazdıran liseli güzel kızlar

Ne güzel de gülüşür ne güzel söylersiniz
Hani zayıf davransam gönlümü eylersiniz
Ne kadar da sevimli ne tatlı şeylersiniz
Bana şiir yazdıran liseli güzel kızlar

Hoş kokulu bir çiçek sanki bir meleksiniz
Gönlüm için bir hayal güzel bir dileksiniz
Şu aklımdan geçeni nereden bileceksiniz
Bana şiir yazdıran liseli güzel kızlar
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Luz Marina Hernandez

Sevgisini yormam aşka
Riyakârsam beni ezin
Şu gönlümde yeri başka
Luz Marina Hernandez’in

Ne biliriz dilimizi
Ne tutarız elimizi
Yüreğimde derin izi
Luz Marina Hernandez’in

Uzaklardan bakışırız
Biz bize çok yakışırız
Gözlerinde akışırız
Luz Marina Hernandez’in

Bilmem delidoluluğu
Sevmem asla sululuğu
Daim olsun mutluluğu
Luz Marina Hernandez’in

Şarkı türkü şiir dostu
Bir o kadar şuur dostu
Temiz kalbi bulur dostu
Luz Marina Hernandez’in
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Mahon

Sesini duymaktan mutluyum ama
Aylardır yüzünü görmedim mahon
Yalnızım deyip de düşmedim gama
Doğrusu sefa da sürmedim mahon

Bazen çok sevildim bazen de sevdim
Maddede cüceydim manada devdim
Sevene sımsıcak yuvaydım evdim
Gel gör ki murada ermedim Mahon

Yıllarca bekledim belki bugünü
Mazide bıraktım acıklı dünü
Bir hedef görüp de şöhreti ünü
Riyakar bir tavra girmedim Mahon

Sanma ki pes etti hayattan bıktı
Zalimler zulmedip canımı sıktı
Nihayet sabrıma bir ödül çıktı
Kimseye bir taviz vermedim Mahon

Yüreğimi ve beynimi yokladım
Gözlerimle güzelleri okladım
Şairim belki bir kaç gül kokladım
Sen gibi çiçeği dermedim Mahon
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Mahsima

Sana olan aşkımla damla damla erirken
Sensiz nasıl mutluluk diliyorsun Mahsima
Bana belli belirsiz bazen ümit verirken
Hem seni sevdiğimi biliyorsun Mahsima
Hem beni bir kalemde siliyorsun Mahsima

Anlamadan galiba hissetsen de duygumu
Yalnız senin hasretin böler benim uykumu
Nasıl olsa rahatsın, fark ettin ya korkumu
Hem üstüme üstüme geliyorsun Mahsima
Hem beni bir kalemde siliyorsun Mahsima

Bu yaşımda bu sevda sana göre çok komik
Bir de gözle görülen kayıbım var üstelik
Hele dinle kalbini bu yaptığın delilik
Hem hayransın sevgime, gülüyorsun Mahsima
Hem beni bir kalemde siliyorsun Mahsima

Güzelliğin güzel de, mühim olan yüreğin
Seninle mutlu olmak, mutlu etmek dileğim
Kabul et de aşkımı keyfi kaçsın feleğin
Hem her zaman gönlümü deliyorsun Mahsima
Hem beni bir kalemde siliyorsun Mahsima

Dünya ölümlü dünya, herkes ibret almalı
Sevgi dolu kapıyı mutluluklar çalmalı
Takdir Yüce Allah’tan bize sevmek kalmalı
Hem gizliden gizliye seviyorsun Mahsima
Hem beni bir kalemde siliyorsun Mahsima
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Malum Yerden Ayrılmak

Mutlu olmak ne demek, meğer sevmek her şeymiş
Boynumun borcu artık cümle şerden ayrılmak
Uyanıkken uykuya dalmak gibi bir şeymiş
Ölümden de betermiş, malum yerden ayrılmak

Düşündükçe yolları bir sigara yakarak
Otobüse binerken dönüp dönüp bakarak
Yüreğimi, aklımı ardımda bırakarak
Ölümden de betermiş, malum yerden ayrılmak

Birkaç gün geçirdim de bir kere sarılmadım
Şansa, kadere küstüm kimseye darılmadım
Çok yaralar aldım da böylesi vurulmadım
Ölümden de betermiş, malum yerden ayrılmak

Hasretin sancısı var, çektiğim her ağrıda
Ayrılık ateş gibi yakıyor bu bağrı da
Gerçi nefes aldığım, yaşadığım doğru da
Ölümden de betermiş, malum yerden ayrılmak
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Mangal Gibi Yürek İster

Toprak elle kazılmaz ki
Kazma ile kürek ister
Beni sevmek kolay değil
Mangal gibi yürek ister

Konma benim dallarıma
Çiçek dökme yollarıma
Gelmek için kollarıma
Mangal gibi yürek ister

Sonu belli bu gidişin
Yok mu senin başka işin
Bana aşık olma için
Mangal gibi yürek ister

Derde derman bulacaksan
Sen de aşkla dolacaksan
Eğer benim olacaksan
Mangal gibi yürek ister

Gerçi benim aşkım bitmez
Yalnız sevgi aşka gitmez
“Seviyorum” demek yetmez
Mangal gibi yürek ister
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Maseylan'a

Sevgili Maseylan'a...

Karakış gerçeğim baharım yalan
Dostluğun ruhuma sanki yaz gelir
Bir şiir nedir ki sana maseylan
Şairin yüreği inan az gelir...

Not:Dört dörtlük bir dosta naçizane bir dörtlük.
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Mavi de Giy Eflatun da...

Güzelliğe sözüm yok da
Öz ararım her hatunda
Sende bütün renkler çok da
Mavi de giy eflatun da

İki bin beş moda yılı
İşlemeli ve baskılı
Ya çıtçıtlı ya askılı
Mavi de giy eflatun da

Sabahları kuru ayaz
Üşütmez mi seni biraz
Renk değiştir bari bu yaz
Mavi de giy eflatun da

Yüreğimi hep yaralar
Bembeyazlar kapkaralar
Ne olursun bu aralar
Mavi de giy eflatun da

Güzelliğin sürsün ünü
Seçme sakın kötüsünü
Ben yaparım ütüsünü
Mavi de giy eflatun da
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Mavileri Giy de Gel

Sana az mı anlattım sevginin önemini
Sen yanımda olursan tufan bile bana yel
Başlamadan bitirdin mutluluk dönemini
Hiç olmazsa bir akşam mavileri giy de gel

Aslında istiyor da “imkânı yok” diyorsan
Belki ümit belirir biraz kafanı yorsan
Feryadımı duymuyor hasreti bilmiyorsan
Hiç olmazsa bir akşam mavileri giy de gel

Attığım her oltaya takılırken bir sazan
Şu gönlümün ağından yosun çıkıyor bazan
Yokluğunla ömrüme düşecekse bir hazan
Hiç olmazsa bir akşam mavileri giy de gel

Madem ki son ümidim bu şiirle solacak
Ne şu yüzüm gülecek ne de çilem dolacak
Yüreğime serinlik bir teselli olacak
Hiç olmazsa bir akşam mavileri giy de gel

Sen yıllara sultansın bense güne köleyim
Fermanımı imzala her cezaya güleyim
Sensiz zaten yaşamam bari mutlu öleyim
Hiç olmazsa bir akşam mavileri giy de gel
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Mavili Giy..!

Gönlüme giremezsin bin bir çeşit poz versen
Bu oyunu bırak da niyetini söyle gel
“Karşılık vermiyorsun hiç olmazsa koz” dersen
Saçlarını dağıtıp mavili  giy öyle gel

Oturup konuşalım bir kafede teke tek
Gözlerim güneş olur sözlerimse bal petek
Ya sade bir elbise ya bir bluz bir etek
Saçlarını dağıtıp mavili  giy öyle gel

Çok hoşuma gitse de aşık oldum diyemem
Sevdim diye kandırıp kimseden laf yiyemem
Biraz asi başımı başka türlü eğemem
Saçlarını dağıtıp mavili  giy öyle gel

Ben sevgide aslanım ne deve ne pireyim
Ne gözünden düşeyim ne koynuna gireyim
Eğer arzu edersen küçük bir sır vereyim
Saçlarını dağıtıp mavili  giy öyle gel

Fakat ben de seversem bıkmam beş yüz senede
Benim gibi bu aşka baş koymayı dene de
Sakın yanlış anlama ne olursun gene de
Saçlarını dağıtıp mavili  giy öyle gel.
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Mavili Giyiyorsun

Güzelim, bu tavrına inan aklım ermiyor
Hem yüzüme gülüyor, hem “gönlüm yok” diyorsun
Madem benim sevgime kalbin değer vermiyor
Peki neden öyleyse mavili giyiyorsun

Bal gibi biliyorsun zaafımı, tutkumu
Her karşıma çıkışta tutuyorsun nutkumu
Madem bir hiç uğruna engellersin utkumu
Peki neden öyleyse mavili giyiyorsun

Seni böyle gördükçe benzim-betim soluyor
Bana mı denk geliyor, hep mi beni buluyor
Madem “yanlış” diyorsun, madem ayıp oluyor
Peki neden öyleyse mavili giyiyorsun

Sözde sebep ararken hep kafama takmama
İçin için gülersin yüreğimi yakmama
Madem çok kızıyorsun dönüp dönüp bakmama
Peki neden öyleyse mavili giyiyorsun

Göz alıp can yakarken baş döndüren kıyafet
Gönlüme bir işkence, gözlerime ziyafet
Madem iyi niyetli bir insansın, vay afet
Peki neden öyleyse mavili giyiyorsun
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Mavili Giyme

Sen neye istersen tap da güzelim
Yeter ki kalbimin kanına girme
Bana bir iyilik yap da güzelim
Ne olur bir daha mavili giyme

Kapımı heyecan çalıyor inan
Aklımı başımdan alıyor inan
Gönlümü sevdaya salıyor inan
Ne olur bir daha mavili giyme

Hani ben bakmam da gözlerim kayar
Şu divane kalbim sevildim sayar
Madem ki gönlünde bir başkası var
Ne olur bir daha mavili giyme

İstersen abi de istersen kardeş
Karanlık dünyama doğmasın güneş
Niyetin ne senin yapma be kalleş
Ne olur bir daha mavili giyme
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Mavilim

Yüzünü görmekten mutluyum diye
Ne olur bir neden sorma mavilim
Aşığım dostluğa aşka sevgiye
Düşünüp kafanı yorma mavilim

Mazide bıraktım talihi şansı
Kimseyle etmedim mutluluk dansı
Ne düğün gözettim ne de alyansı
yeter ki kalbimi kırma mavilim

Güldürdün yüzümü tatlı dilinle
Gönlümde rakseyle ince belinle
Ölüme götür de kendi elinle
Bahtımı yüzüme vurma mavilim

Seversen severim 'hayır' der miyim
Dinlemem dağ tepe 'bayır' der miyim
Kurumuş otlara 'çayır' der miyim
Karşımda el gibi durma mavilim
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Medya Maymunu

Ağzın çok laf yapıyor
Sözde adın hovarda
Çağırırsın şeytanı
Melekleri kovar da

Kamerayı görünce
Hep düşüyor düzeyin
Ruhun kirli pasaklı
Temiz olan yüzeyin

En küçük bir kuyuya
İnmem senin ipinle
Gülmekten öldürürsün
Milleti bu tipinle

Medyanın maymunusun
Atlarsın daldan dala
Kimi belki aptaldır
Sanma herkes budala
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Mektubum Okunmaz

MEKTUBUM OKUNMAZ

Kendime etsem de her türlü eza
Kimseye zararım dokunmaz benim
En küçük sözüme vermeyin ceza
Bu gece mektubum okunmaz benim

Ağzımdan çıkanı kulağım duymaz
Yine de bu nefsim şeytana uymaz
Gerçekten dost olan dostuna kıymaz
Bu gece mektubum okunmaz benim

Bir yanda sevdanın ağırlığı var
Bir yanda kalplerin sağırlığı var
Üstüme geliyor sanki dört duvar
Bu gece mektubum okunmaz benim

Çarşıya uymuyor evdeki hesap
Hayatım tozlanmış eski bir kitap
Dumanlı bir kafa bozuk bir hitap
Bu gece mektubum okunmaz benim

Nezaket gereği sustuğum anlar
Bir nevi isyanda kalemde kanlar
Kendinden şüphesi olmayan canlar
Bu gece mektubum okunmaz benim
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Mutlu Değilim

Aşkımız solmayan güller gibiydi
Kokusu bile yok şimdi neyleyim
Eskiden hayatım daha iyiydi
Ben seninle artık mutlu değilim

En küçük bir sırra eremiyorsun
Ruhuma heyecan veremiyorsun
Neden bu gerçeği göremiyorsun
Ben seninle artık mutlu değilim

Her sabah kalkmaya lüzum kalmadı
Aynaya bakmaya yüzüm kalmadı
Diyecek başka bir sözüm kalmadı
Ben seninle artık mutlu değilim
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Mutluluk

Boş yere arama nerdedir diye
O kadar uzak mı sence mutluluk
Bazen bir hüzündür bazen hediye
Gonca bir güldedir bence mutluluk

Sevmeyi bilenler aşkı kazanmış
Gülenler baharmış küsen hazanmış
Ümitsiz bir anda dosta uzanmış
Sıcak bir eldedir bence mutluluk

Kafeste bir kuştur yemini yiyen
Ağlatır gönlümü beyazlar giyen
İçten bir gülüşle merhaba diyen
Tatlı bir dildedir bence mutluluk

Dostlarım acaba el ne der bilmem
Her şeyi ne diye dert eder bilmem
Seveni severim ben keder bilmem
Aşk olan yerdedir bence mutluluk
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Mutluluk dansı

Ya yine başımı belaya soktum
Ya bu kez gülecek gönlümün şansı
Sevginle dağılır gider de korkum
Seninle başlar mı mutluluk dansı

Yoksa bu hayal de yarım mı kalır
Döktüğüm gözyaşı yarım mı kalır
Ocağım söner de narım mı kalır
Seninle başlar mı mutluluk dansı

Elbette kaderdir hayır da şer de
Sabırla katlandım çileye derde
Sevdaya alkışlar tutulan yerde
Seninle başlar mı mutluluk dansı

Aşk dolu kalplere çıksa da paye
Sevgiyi saygıyla beslemek gaye
Maziye gömülüp hazin hikaye
Seninle başlar mı mutluluk dansı
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Mümkün Olmuyor

Dostluğun güzel de yetmiyor bana
Bir başka sevgiyle gönlüm dolmuyor
Dertliyim hem senden hem aşktan yana
Sana “hayır” demek mümkün olmuyor

Her derde göğsümü gerebilirim
Çöllerde gülleri derebilirim
İstersen canımı verebilirim
Sana “hayır” demek mümkün olmuyor

Aslında hakkım yok bilirim ama
Gözlerin gönlümü düşürür gama
Ne olur halime sakın acıma
Sana “hayır” demek mümkün olmuyor

“Gel” dersen gelirim “git” dersen gider
Her zaman bedeli sevenler öder
Kalbime verdiğin olsa da keder
Sana “hayır” demek mümkün olmuyor
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Nankör kedi

Anlaşıldı bey kardeşim
Bende çul var sende ipek
Servetindi üçüm beşim
Nankör kedi nankör köpek

Kapatınca gediğini
Unuttun mu dediğini
Ekmeğimi yediğini
Nankör kedi nankör köpek

Kadehleri sıraladın
Çenen düştü zırvaladın
Sahibini tırmaladın
Nankör kedi nankör köpek

Görünüşün bir insandı
Seni gören adam sandı
Kutsal olan hani candı
Nankör kedi nankör köpek

Elde edip şöhretini
Yapsan bile servetini
Göremezsin mürvetini
Nankör kedi nankör köpek

Medet umma kusurundan
Kaybol insan huzurundan
Kemir-yala hazırından
Nankör kedi nankör köpek

Hiç kimseyi soymuyorum
Haram rızkla doymuyorum
Bak adını koymuyorum
Nankör kedi nankör köpek
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Nare

Kendine bir gelecek sağlamak ya amacın
Her işlemi dene çarp topla çıkar böl Nare
Hani şöyle bakınca rengarenk de yamacın
Bağın bahçen çiçeksiz anla işte çöl Nare

Bir yere bir şekilde atmak için kapağı
Görmezden gelinir mi insanlığın sapağı
Gönül gözün sineye çekse bile çapağı
Bu oyunda figüran va'dedilen döl nare

Bir kelimem aşk için meşk içinse namerdim
Vicdanım çok rahat ya bir ödüldür her derdim
Günahıma girmesen bacı deyip giderdim
Dertlerin deniz olsun gözyaşların göl Nare

İçinden gelse bile “affet beni” diyesin
Esas kızı değilsin hiçbir filmin piyesin
Ne bir alyans takasın ne gelinlik giyesin
Ne rahatlık yüzü gör ne de biraz gül Nare

Bundan sonra anarsam tek bir kere adını
Ömür boyu tadayım rezilliğin tadını
Ha bir beyin gelini ha herkesin kadını
Sürünmene kıyamam bir an önce öl Nare
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Nasıl Başardın

Hani gün doğmazdı aşkım olmadan
Sen bensiz en fazla üç gün yaşardın
Ağlamak bir yana gözün dolmadan
Sen bensiz gülmeyi nasıl başardın

Mutluluk bilmezdin aşka ıraktın
Sonunda hüsranı bana bıraktın
İhanet etmezdin hani çıraktın
Aşkımı silmeyi nasıl başardın

Gerçi ben kibirli mağrur değildim
Kulların içinde sana eğildim
Hani bu dünyada her şeyin bendim
Şimdi el bilmeyi nasıl başardın

Paraya pula mı bu kadar heves
Gün olur dar gelir girdiğin kafes
Seni mutlu etmez aldığın nefes
Yaşarken ölmeyi nasıl başardın
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Nasıl Girerim

Senin aklın yerinde bu garibim delirsin
Belki günün birinde muradıma ererim
Ne halimi bilirsin ne yanıma gelirsin
Görmediğim koynuna söyle nasıl girerim

İşin gücün taş atmak yok ki başka icraat
Kaldım iki arada ne huzur var ne rahat
Sana göre bir suçtur sana göre kabahat
Görmediğim koynuna söyle nasıl girerim

Bana sitem ederek başlıyorsa her sözün
Ya sevgime nankörsün ya da görmüyor gözün
Düğün bayram dışında dudağımda bir hüzün
Görmediğim koynuna söyle nasıl girerim

Madem ki duygusuzum hadi bunu kanıtla
Seni öpmem mümkün mü hemen şimdi yanıtla
Aşk dururken gururun ne işi var anıtla
Görmediğim koynuna söyle nasıl girerim

Aynı yerde ikimiz şahit olsak sabaha
Sen sordukça sevgimi ben anlatsam bir daha
Sanki çölde su gibi sanki çölde bir vaha
Görmediğim koynuna işte öyle girerim
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Nasıl İstersen

“Ayrılık şarkısı çal” deme bana
Sözünü dinlerim fasıl istersen
Giderken hiçbir şey söyleme bana
Sessiz bir veda seç nasıl istersen

Pişmanlık duyarsın dizini dövüp
Şeytana uyarsın kadere sövüp
Hep beni suçlarsın kendini övüp
Tavrınla gurur duy kasıl istersen

Kendine ateşsin ellere maşa
Seneler kalbini benzetir taşa
Sevene sultan ol sarayda yaşa
Köhne bir odada basıl istersen

İster ağla ister kahkahayla gül
Hep keyfini sürdür mutluluktan öl
Yokluğun dünyama en büyük ödül
Umrumda değilsin asıl istersen
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Ne Çıkar

Ağzınla kuş tutsan artık nafile
Tertemiz gönlüme nefret ekensin
Soluyor elinde menekşe bile
Gül dersen ne çıkar kendin dikensin

Bir hüsran yarattı bu komik yarış
Ne seni sorarım ne bana karış
Sanma ki çiçekler getirir barış
Gül versen ne çıkar kendin dikensin

Kıskanır kahrını çağlayan bir sel
Ağlarım zannetme gözlerim tembel
Hep benim kusurlu sense mükemmel
Gül sersen ne çıkar kendin dikensin
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Ne Farkeder

Bu şartlarda doğan bebek
Bircan olsa ne farkeder
Belki kızdır, belki erkek
Mercan olsa ne farkeder

Seyran yeri samanlıksa
Mutluluğu bir anlıksa
Geleceği karanlıksa
Sercan olsa ne farkeder

Hoş görmeyin niyetimi
İstiyorsam diyetimi
Eşitliğin bir yetimi
Tercan olsa ne farkeder

İnsanlığa emek yoksa
Üç öğünde yemek yoksa
Doğruları demek yoksa
Ercan olsa ne farkeder

Kafan kalın belin değil
Bu mesele elin değil
Sevdiğine gelin değil
Nurcan olsa ne farkeder

Kul derdi hak biliyorsa
Kırk yılda bir gülüyorsa
Fakat her gün ölüyorsa
Gürcan olsa ne farkeder
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Ne Gerçekte Ne Sanalda...

Ne gerçekte ne sanalda ne tavşanım ne tazı
Ne kimseyi kovalar ne kimseden kaçarım
Sen aydınlık değilsin bendeki kara yazı
Yine de hep ağzımı hayırlara açarım
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Ne Oldu Sana

Yeter be arkadaş bırak mavalı
Leyleğin ömründen ibret alsana
Karakter zayolmuş burnun havalı
Sen böyle değildin ne oldu sana

Sevgide yolcuydun hancı olmazdın
İnce bir sızıydın sancı olmazdın
Bir vampir misali kancı olmazdın
Sen böyle değildin ne oldu sana

Kırk yıllık karıyı kız gösterirsin
Jaguar misali hız gösterirsin
Karakış kalbini yaz gösterirsin
Sen böyle değildin ne oldu sana

Yanmış bir ampûlü doksan wat gibi
Tezgâha koymuşsun zerzevat gibi
Som altın dediğin hırdavat gibi
Sen böyle değildin ne oldu sana

Attığım ilk imza halâ Bulvar’da
Yıllardır yüreğim aynı kulvarda
Çoğunun sözünde riya zûl var da
Sen böyle değildin ne oldu sana

Ölürüm ortaklık kuralım demem
Menfaât yurdunda duralım demem
Gönlümden sürdüm de vuralım demem
Sen böyle değildin ne oldu sana
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Neler Olmaz ki..?

Kendine haksızlık etme güzelim
Kadere kahredip keder olmaz ki
“Şansımız yok” deyip gitme güzelim
Yeter ki sen iste neler olmaz ki

Köy, kasaba değil, il olur senden
En güzel duyguya dil olur senden
Çileli bülbüle gül olur senden
Yeter ki sen iste neler olmaz ki

Yaratan, doğuştan özellik vermiş
Kimsede olmayan güzellik vermiş
Gel de gör, aşığın nasıl severmiş
Yeter ki sen iste neler olmaz ki

Giyinip, kuşanıp yanıma gelsen
Soyunup, dökünüp koynuma girsen
Ben dünden hazırım, bir ışık versen
Yeter ki sen iste neler olmaz ki

Mazide bırakıp kederi, yası
Gönlümüz arzuyla doldurur tası
Mutluluk ülkesi, bir aşk adası
Yeter ki sen iste neler olmaz ki
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Neye Yararım...

Söylediğin sözlerde yazdığın her şiirde
Haddim olmasa bile hep kendimi ararım
Kalabalık içinde yalnızım bu şehirde
Sensiz ne iş yaparım söyle neye yararım

Her satırda bir ima üstü kapalı sözler
Fakat nerden bileyim kime ağlar o gözler
Hep sonuçsuz kalıyor sürdüğüm bütün izler
Sensiz ne iş yaparım söyle neye yararım

Korkum hata yapmaktır sorun değil gururum
Bu yüzden itirafı senden bekler dururum
Seni kırmış olursam bil ki beni vururum
Sensiz ne iş yaparım söyle neye yararım

Benim için kolay mı ben nasıl diyeceğim
Ne olursun çekinme seni mi yiyeceğim
Ateş denen gömleği bende mi giyeceğim
Sensiz ne iş yaparım söyle neye yararım

Son defa söylüyorum benden cevap bekleme
Gururuna yenilip derdine dert ekleme
Aşk dururken gönlüme ayrılığı yükleme
Sensiz ne iş yaparım söyle neye yararım
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Niyetim Yok ki...

Bana bu şikayet bu sitem niye
Bir bilsen dertlerim o kadar çok ki
Ömrümü adadım ben bu sevgiye
Bırakıp gitmeye niyetim yok ki

Hakkım yok diyedir aramıyorsam
Sebep kim saçını taramıyorsam
Suçlama sen beni saramıyorsam
Bırakıp gitmeye niyetim yok ki

Bir şüphen var ise istersen dene
Hayalin tesellim her gün her sene
Sitemden vazgeçip bana gelsene
Bırakıp gitmeye niyetim yok ki

Sen bana geldin de “gelme” mi dedim
“Ağlamak çok güzel gülme”mi dedim
Her zaman seninle olmak istedim
Bırakıp gitmeye niyetim yok ki

Ben sana yakınım sen bana ırak
Arzuma şahitsin nedir bu merak
Hem suçlu hem güçlü olmayı bırak
Bırakıp gitmeye niyetim yok ki
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Nur Sensin

Sen yüzüme bakmadın ama ben seni süzdüm
Çok güzelsin çok masum aşka aşık Nur sensin
Gerçi hayran oldum da ne üzüldüm ne üzdüm
Gözlerimde parlayan ışık ışık Nur sensin

Ne olurdu solusak ikimiz bir havayı
Sevgi atsa temeli saygı yapsa sıvayı
Kurmak hayal olsa da düşündüğüm yuvayı
Gözlerimde parlayan ışık ışık Nur sensin

Doğrusu şu an için dostluğa da razıyım
Mananın bir serveti maddeninse azıyım
Fakat kader elinden çıkmış kara yazıyım
Gözlerimde parlayan ışık ışık Nur sensin

Bil ki köşküm sarayım tahtım gönül evindir
İstersen “hadi ordan çoban” de de sevindir
İster bir cüce kaldır istersen bir dev indir
Gözlerimde parlayan ışık ışık Nur sensin

Yoksa komik mi dersin bu manevi drama
Sen de mi tuz basarsın kanayan bu yarama
Çok şükür ki iyimser bir nazarım var ama
Gözlerimde parlayan ışık ışık Nur sensin
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O Güzeli Ararım

Bulduğum ilk fırsatta en azından günde bir
Sesini duymak için o güzeli ararım
Sevilmekten ümidim olmasa da binde bir
Sevmekten gurur duyar o güzeli ararım

Gönlümün gözlerinde gizlenen yaş olsa da
Aşkta şansım yok diye bağrımda taş olsa da
Bana sevgili değil bir arkadaş olsa da
Sevmekten gurur duyar o güzeli ararım

Her şeyi göze alıp soramam niyetini
Kaybetmekten korkarım tüm samimiyetini
Istırapla ödesem bu aşkın diyetini
Sevmekten gurur duyar o güzeli ararım

Fakat nankör değilim biliyorum yerimi
Herkesten daha fazla biliyor değerimi
Gözlerimden sakınıp benim ilham perimi
Sevmekten gurur duyar o güzeli ararım
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O Şarkıyı Dinleme

Beddua etmiyorum
Acı çekip inleme
Tek bir şey istiyorum
O şarkıyı dinleme

Ayrılıktan söz eden
Mazimizden göz eden
Kalbimizi köz eden
O şarkıyı dinleme

Sende aşkın hatası
Aklımda her kıtası
Ağlamasın notası
O şarkıyı dinleme
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Okul Yolunda

Kalbimden vuruldum görünce onu
Aklıma girmiyor başka bir konu
Sınıfta kalsam da bu sene sonu
Yine de mutluyum okul yolunda

Sevdiğim gözümde dünya güzeli
Kendimde değilim onu seveli
Bir ömür harcamak olsa bedeli
Yine de mutluyum okul yolunda

En güzel günümdür her pazartesi
Dünyama mutluluk veriyor sesi
Unuttum defteri, kalemi, dersi
Yine de mutluyum okul yolunda
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Olmaz Olaydı

Bakmayın hüsranla geçen ömrüme
Aslında mutluluk ne de kolaydı
Kaç seven kuruldu taht-ı gönlüme
Bu makus talihim olmaz olaydı

Kalbime girenler çıkıp gitmezdi
Sevilen sevgiden bıkıp gitmezdi
Dünyayı başıma yıkıp gitmezdi
Bu makus talihim olmaz olaydı

Sevdiğim güzeli alabilirdim
Bir ömür yanında kalabilirdim
Neşeli bir ıslık çalabilirdim
Bu makus talihim olmaz olaydı

Haddini bildirip yalan riyanın
Tek dostu olurdum hakka uyanın
Adını bilmezdim zarar ziyanın
Bu makus talihim olmaz olaydı

Kim boğardı beni bir kaşık suda
Boşuna beklerdi hain pusuda
Biterdi öfkemin kış uykusu da
Bu makus talihim olmaz olaydı.
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Onun Bunun Çocukları

Bize çoktur yırtık hırka
Siz giyerken gocukları
Dürüstlüğe çıkmaz arka
Onun bunun çocukları

İyi tutun köşenizi
Devirirken şişenizi
Kaybetmeyin neşenizi
Onun bunun çocukları

Madem işi bilecekler
Elbette hep gülecekler
Herkes gibi ölecekler
Onun bunun çocukları

Unuturlar dünlerini
Gün ederler günlerini
Kullanırlar ünlerini
Onun bunun çocukları

Görünüşü sert değildir
Vicdan dersen dert değildir
Aslında hiç mert değildir
Onun bunun çocukları

Hep sevgiyi anıyorlar
Sırf parayı tanıyorlar
Herkesi bir sanıyorlar
Onun bunun çocukları

Yalan dolu dünyasında
Ölümsüzlük hülyasında
Kabus görsün rüyasında
Onun bunu çocukları

Kendinizi bilirsiniz
Kızıp ele verirsiniz
Birgün yol gelirsiniz
Onun bunun çocukları
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Osman Ağa

Öyle büyük askerdi öyle büyük kumandan
Kurtlar gibi severdi korkmazdı hiç dumandan

Adamları topladı çıktı dağın başına
Arada bir yokladı döndü düşman şaşkına

Hey gidi Osman Ağa sözün geçerdi dağa

Emrindeki uşaklar öldü vatan uğruna
Tanımaz bu kuşaklar elbet gider ağrıma

Bilmeyenler okusun öyle vahimdi durum
Görmedi şu Giresun ne Ermeni ne de Rum

Hey gidi Osman Ağa sözün geçerdi dağa

Savaşta topal oldu savunurken vatanı
Vuran sırtından vurdu kalemizde yatanı

Yemesinler hakkını kullar doğru söylesin
Cennet olsun mekânı Allah rahmet eylesin

Hey gidi Osman Ağa sözün geçerdi dağa.
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Öl Deseydin Ölürdüm

Yalnız seni düşündüm hep seni hayal ettim
Sarılıp da öpmeyi düşlerimde görürdüm
Hüsranımla yaşadım ümidimi tükettim
Eğer benim olsaydın “öl” deseydin ölürdüm

İnadını kırmadın hiçe saydın çağrımı
Ateşimi görmedin yaktın benim bağrımı
Kollarını açıp da dindirmedin ağrımı
Eğer benim olsaydın “öl” deseydin ölürdüm

Sen hemşire değilsin beni rahip zannetme
Arzum kölen olmaktı sakın sahip zannetme
Nefesimi sen kestin yağlı bir ip zannetme
Eğer benim olsaydın “öl” deseydin ölürdüm

Bir araya geldik de sana elim değmedi
Duygularım bastırdı gurur boyun eğmedi
Ben bir volkan gibiydim senden ışık gelmedi
Eğer benim olsaydın “öl” deseydin ölürdüm

Yeter artık en fazla birkaç günlük sabrım var
Sakın beni kınama açık seçik tavrım var
Böyle benden kaçtıkça dayanılmaz kahrım var
Eğer benim olsaydın “öl” deseydin ölürdüm

Sen gönlümün tahtında bense kader ağında
Bilmeyen mutlu sandı beni gülün bağında
Dikenine razıydım kaldım hasret dağında
Eğer benim olsaydın “öl” deseydin ölürdüm

Hislerimi saklamak gelmiyor ki elimden
Dudakların istese bal damlatır dilinden
Haz vermiyor yaşamak anla artık halimden
 Eğer benim olsaydın “öl” deseydin ölürdüm

Yazdığım bu son şiir söyleyecek sözüm yok
Ellerinde ellerim gözlerinde gözüm yok
İtirafım bu kadar daha fazla yüzüm yok
Eğer benim olsaydın “öl” deseydin ölürdüm
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Öldün Artık Gülmira

Sana göre bu sevda amansız bir tuzaksa
Ne adımı an benim ne de gölgemi ara
Tesellisi yakındır mutluluğu uzaksa
Benim için inan ki öldün artık Gülmira

Ne kadar da romantik ne kadar duygusalım
En acı gerçeklerle sona erdi masalım
Hiç olmazsa yardım et gel bu aşkı asalım
Benim için inan ki öldün artık Gülmira

Bayraklarla donatan sendin gönül surumu
Seni ihbar ederdim olsa aşkın kurumu
Düşündükçe yanarım düştüğüm bu durumu
Benim için inan ki öldün artık Gülmira

Vedanın hayrı sana yarası bana kalsın
Talih gülsün yüzüne karası bana kalsın
Kaşların senin olsun arası bana kalsın
Benim için inan ki öldün artık Gülmira

Gözlerim belki biraz ağlamaklı kalacak
Şu gönlümün mazide sende aklı kalacak
Sana ait anılar bende saklı kalacak
Benim için inan ki öldün artık Gülmira

Kul hakkını gözetmiş ahlâk töre din ayet
Benim aldığım karar sana da bir inayet
Bilki senin fermanın işlediğim cinayet
Benim için inan ki öldün artık Gülmira
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Önce Canan Sonra Canan

Anlamadım neymiş neymiş
Önce canmış sonra canan
Kim demişse yanlış demiş
Önce canan sonra canan

Güneşimdir arşımda o
Gülüşüyle karşımda o
Dilimde o marşım da o
Önce canan sonra canan

Yüreğimdir gür sesimdir
Aldığım her nefesimdir
Canımda can kafesimdir
Önce canan sonra canan

Sevdiğimse gurbetteki
Gözlerimdir nöbetteki
Benim için elbette ki
Önce canan sonra canan

Yokluğunda matem sarar
Gönlüm yalnız onu arar
Canansız can neye yarar
Önce canan sonra canan

Ekmeğimde aşımdaki
Duman duman başımdaki
Ağlarsam gözyaşımdaki
Önce canan sonra canan.
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Öpeceğim

Bana bin bir fırsat versen
Her birini tepeceğim
“İstediğin nedir” dersen
Yanağından  öpeceğim

Gururuna aldırmazsan
Sevene el kaldırmazsan
Eğer bana saldırmazsan
Seni bir kez öpeceğim

Bunu bir suç sayma sakın
Dilden dile yayma sakın
Aşk yolundan cayma sakın
Nasıl olsa öpeceğim

Hayatı hor tutuyorum
İçimde kor tutuyorum
Kendimi zor tutuyorum
Ha öptüm ha öpeceğim

Ümitliyim emin değil
Boşluk benim zemin değil
Bu bir arzu yemin değil
İlk fırsatta öpeceğim

Yanımdasın varılmazsın
İstesek de sarılmazsın
Bir bilsem ki darılmazsın
Dudağından öpeceğim
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Özlemlerim Çıldırdı

Gözlerimle yollara hasretini dokudum
Yazdığın mektupları binlerce kez okudum
Aylardır postacıya dert dökmekten yoruldum
Özlemlerim çıldırdı mektup yetmez kendin gel

Yüreğime işledim inan ki her satırı
Bu büyük aşkımızın yok mu sende hatırı
Hergün adak adadım dolaştım kırk yatırı
Özlemlerim çıldırdı mektup yetmez kendin gel

Eriyorum birtanem günden güne hasretle
Sana sitem etsem de anma beni nefretle
Ne zaman döneceksin ne işin var gurbetle
Özlemlerim çıldırdı mektup yetmez kendin gel

Sarılırken sevenler burda böyle sevgiyle
Mutluluğu anlatır herkes kendi diliyle
Sevdiğim sevgisini yazmış bana eliyle
Özlemlerim çıldırdı mektup yetmez kendin gel
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Para Gözlüm

Her zaman hep ihtirasla
Yanıyorsun kara gözlüm
Geleceği bir mirasla
Anıyorsun para gözlüm

İşgal edip her arsayı
Topluyorsun tüm parsayı
Faiz döviz ve borsayı
Tanıyorsun para gözlüm

Sanki aşkın abağına
Benziyor bal kabağına
Her gelenin tabağına
Banıyorsun kara gözlüm

Niyetin yok itaate
Bayılırsın şefaate
Üç kuruşluk menfaate
Kanıyorsun para gözlüm

Sana hüsran kalır yine
Çanak tuttun bunca kine
Söylesene kendini ne
Sanıyorsun para gözlüm
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Paydos

Yaşım elli oldu kemale erdim
En küçük günahın adına paydos
Düşündüm taşındım bir karar verdim
İçkiye kumara kadına paydos

Ne kadar safmışım ne kadar cahil
Ömrümü tüketti yol sokak sahil
Zararlı ne varsa sigara dâhil
İçkiye kumara kadına paydos

Nasibim olmadı bir yuva kurmak
Yine de gerekir yerinde durmak
İstemem başımı taşlara vurmak
İçkiye kumara kadına paydos

İş işten geçti mi bilemiyorum
Kimseden özür de dilemiyorum
Mademki bir türlü gülemiyorum
İçkiye kumara kadına paydos

Çok şükür yalanı dolanı bilmem
Hileyi hudayı planı bilmem
Elimde aklımda kalanı bilmem
İçkiye kumara kadına paydos
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Pes Ediyorum

Rekora koşarken ben bu yarışta
Hücreye tıkıldım pes ediyorum
Hiç şansım kalmadı aşkta barışta
Yenildim yıkıldım pes ediyorum

Karşıma alarak gücü olanı
Başıma getirdim öcü olanı
Sevdiler saydılar suçu olanı
Yenildim yıkıldım pes ediyorum

Yalanım yanlışım gafım olmadı
İyiye doğruya lafım olmadı
Menfaat peşinde zaafım olmadı
Yenildim yıkıldım pes ediyorum

Kendine yontarken herkes yongayı
Ayaklar altına koydu tongayı
Madem ki vurmuşum taşa baltayı
Yenildim yıkıldım pes ediyorum

Demek ki suç bende yaptığım hata
Sevgiye saygıya taptığım hata
Belki de ben yanlış baktım hayata
Yenildim yıkıldım pes ediyorum
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Pes Etme Gönül

Zamanla huzura varılır elbet
Hele dur bakalım ses etme Gönül
Gün gelir yaralar sarılır elbet
Yeter ki yenilip pes etme Gönül

Yaratan kulunu sabrını ölçer
Köprünün altından çok sular geçer
Sonunda mutluluk seni de seçer
Yeter ki yenilip pes etme Gönül

Sevenin sevgisi hor olur mu hiç
Sönen bir ateşten kor olur mu hiç
Umutla yaşamak zor olur mu hiç
Yeter ki yenilip pes etme Gönül

Hem iner hem çıkar hayat merdiven
Bitmesin kendine duyduğun güven
Yok sanma dünyada gerçekten seven
Yeter ki yenilip pes etme Gönül

Madem ki bir zalim aldı ahtını
Kendini ezdirip yıkma tahtını
Kısmetse sileriz kara bahtını
Yeter ki yenilip pes etme Gönül
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Resmin Kaldı Elimde

Düne kadar mutluyduk ne oldu aşkımıza
Bu dünyada tek senin ismin vardı dilimde
Söyle bir tanem nedir bu gelen başımıza
Kala kala sadece resmin kaldı elimde

Hakkı var mı gülmeye beni mutsuz edenin
Nerden çıktı bu veda geçerli mi nedenin
Önce ruhun ayrıldı daha sonra bedenin
Kala kala sadece resmin kaldı elimde

Ben mutluluk vermiştim sen ıstırap getirdin
Günden güne gözümde değerini yitirdin
Başardın en sonunda sabrımı da bitirdin
Kala kala sadece resmin kaldı elimde

Ordu girse emrime sarayını kuşatmam
Nefretime değmezsin yolda görsem taş atmam
Son kez bakıp yakarım anıları yaşatmam
Kala kala sadece resmin kaldı elimde
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Sabrina

Manevi bir anlamda pek yoktu da değerin
Olanı da bir anda kayıp ettin Sabrina
Erkekler memnundu da görünürken her yerin
Kadınlara kızlara ayıp ettin Sabrina

Aslında ümitliyim sen de adam olursun
Canım adam dedimse yani madam olursun
Bana ilham değil de diskoda dam olursun
Şarkılara sazlara ayıp ettin Sabrina

Saçma-sapan sözleri kullanmakta mahirsin
Ne şiir ne de şair sadece vesairsin
Sıcacık bir ortamda Sibirya’ya dairsin
Baharlara yazlara ayıp ettin Sabrina

Her güzelin havası belli bir alımı var
Değişik bir tavrıyla farklı bir çalımı var
Kula zehir akıtan bir dilin balı mı var
Cilvelere nazlara ayıp ettin Sabrina

Gonca güller dururken kaktüsleri derersin
Her türlü ucuzluğu göz önüne serersin
Şahsi zevkin uğruna renkten renge girersin
Sevgilere hazlara ayıp ettin Sabrina
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Sahtekarlar

Sözde duygu dolusunuz
Yalancılar riyakârlar
Siz maddenin yolusunuz
Rol ustası sahtekârlar

Unuttukça sözünüzü
Kaybettiniz özünüzü
Şeytan görsün yüzünüzü
Rol ustası sahtekârlar

Ün kalkanı para gürzü
Herkesi bir sanır dürzü
Buyrun sizi bekler kürsü
Rol ustası sahtekârlar

Biz garibiz ünümüz yok
Mutlu geçen günümüz yok
Yarınımız dünümüz yok
Rol ustası sahtekârlar

Gerçekleri silersiniz
Sonra özür dilersiniz
Utanmadan gülersiniz
Rol ustası sahtekârlar

İşiniz iş bu dünyada
Aldırmayın bir feryada
Çoğu aynı havalarda
Rol ustası sahtekârlar

Isınırken suyunuzu
Can çıkarken huyunuzu
Göreceğim boyunuzu
Rol ustası sahtekârlar
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Sana Bacı Diyemem

Bana oyun oynandı sana nikah kıyıldı
Yüzünü görmesem de bir yabancı diyemem
Aşkın bana haramsa ruhun helal sayıldı
Karım değilsin ama sana bacı diyemem

Gözlerimden dökülen yaşlar sel olabilir
Hayal suya düşünce ümit yel olabilir
Düne kadar sevenler bugün el olabilir
Karım değilsin ama sana bacı diyemem

Hayatıma anlamı yine sen veriyorsun
Söyle gönül bağından kime gül deriyorsun
Her gece düşlerimde koynuma giriyorsun
Karım değilsin ama sana bacı diyemem

Keder hüzün nedir ki kahır düştü hisseme
Kırılıp küsme sakın bu ufacık siteme
Yalvarırım ne olur bunu benden isteme
Karım değilsin ama sana bacı diyemem
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Sana Layık Değildim

Gönlümün defterini yıllar önce dürmüştüm
Yine şeytana uydum yine aşka eğildim
Sonra yanlış yaparak gerçekleri görmüştüm
Zaten senin sevgine sana layık değildim

Seni kırdığım için kendime kızdım ama
Düşürmek istemedim en ufacık bir gama
Değer vermek neyine benim gibi adama
Zaten senin sevgine sana layık değildim

Gözlerinden dökülen yaşlardı boğan beni
Yaşayanlar neyse de ayıplar doğan beni
Ağlatırken her sevda güldürür soğan beni
Zaten senin sevgine sana layık değildim

Duymasam da dilinden bir sitemi bir ahı
Daha mutlu olurdum bekleseydin izahı
İstiyorsan itiraf bil bu kara mizahı
Zaten senin sevgine sana layık değildim

Eğer aftan bir harfi kapsamazsa bir kitap
Ne gözyaşı çaredir ne şiir ne de hitap
Fatura bana ait hesabını kendin yap
Zaten senin sevgine sana layık değildim

Duygusal bir yapın var sevgi dolu birisin
Sen alnımdan ziyade yüreğimin terisin
Ben severken zebani sense gülsün perisin
Zaten senin sevgine sana layık değildim

Bekariyim evlilik gözümde bir öcüdür
İyi niyet sadece mazlumların gücüdür
Yarı yolda ayrılmak elbet daha acıdır
Zaten senin sevgine sana layık değildim.
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Seden İle Orkun'a...

Çiçek açmış dal gördüm dost dediğim Seden’i
Sen sevgiyi bildikçe, yenilme hiç korkuna
Serdenay’ı sevdimse, manevidir nedeni
Orkun sana emanet, tabii sen de Orkun’a

Sevgi, saygı yerinde kültür dersen cabası
Bencillik ve cahillik, insanlığın kabası
Sevenlerin desteği, annesi ve babası
Orkun sana emanet, tabii sen de Orkun’a

Aile bütünlüğü mutlu eder Seden’i
Kardeşiyle taşıyor, aynı ruh ve bedeni
Ömür boyu gülmenin evlilikse nedeni
Orkun sana emanet, tabii sen de Orkun’a

Gençler bence mutluluk avuçtadır, eldedir
Sevecen bir bakışta, şirin, tatlı dildedir
Kadında bir busede, erkekte bir güldedir
Orkun sana emanet, tabii sen de Orkun’a

Şairim her duyguyu hem yaşar hem yazarım
Akşamüstü irkilir, seher vakti sızarım
Sevgi mağlup olursa, ikinize kızarım
Orkun sana emanet, tabii sen de Orkun’a
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Selam Dursun Nehirler

Sevenler de biliyor
Yalan aşkı zehirler
Göz yaşlarım geliyor
Selam dursun nehirler

Ne olursun artık gel
Seven tanımaz engel
Görülmedi böyle sel
Selam dursun nehirler

Düştü gönlüm kışına
Kaldı yalnız başına
Gözlerimin yaşına
Selam dursun nehirler

Ne gerek var ezaya
Verdiğin bu cezaya
Hepsi geçsin hizaya
Selam dursun nehirler
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Sen Artık Gelmezsin

Yok yere ahımı alıp da gittin
Sen artık gülmezsin ben de “gül”demem
Gözümün yaşını çalıp da gittin
Sen artık silmezsin ben de “sil” demem

Allayıp pullayıp ihanetini
Marifet gösterme cinayetini
Sevdanın kadrini ve kıymetini
Sen artık bilmezsin ben de “bil” demem

Bir yana bırakıp korkularını
Satmışsan ruhunu duygularını
Aşk için bir gece uykularını
Sen artık bölmezsin ben de “böl” demem

Madem ki manâyı içinden attın
Menfaat uğruna çamura battın
Rahatı tanıdın sefayı tattın
Sen artık ölmezsin ben de “öl” demem

Zalimler zulmünden amana gelir
Pişmanlık gemisi limana gelir
Kırk yıllık kafirler imana gelir
Sen artık gelmezsin ben de “gel” demem

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Benden Zararlısın

Anladım ki güzelim senin niyetin bozuk
Beni böyle bırakıp gitmeye kararlısın
Daha bir kez gülmeyen aşkımıza çok yazık
Fakat bana sorarsan sen benden zararlısın

Senin gönül künyenden düşse bile kayıdım
Yalnız seni sevmektir benim bütün ayıbım
Bu ayrılık sonunda elbette var kayıbım
Fakat bana sorarsan sen benden Zararlısın

Her yalnız kalışında aklına geleceğim
Yine seni düşünüp yine yar bileceğim
Belki mutlu olamam belki zor güleceğim
Fakat bana sorarsan sen benden zararlısın

Kaybedecek neyim var senden sevginden başka
Hadi bana kırgınsın hani hürmetin aşka
Verdiğin bu kararda haklı olsaydın keşke
Fakat bana sorarsan sen benden zararlısın

Kaç defa suç işledim söyle bana birini
Kim kimin yollarında döktü bütün terini
Biliyorum bir tanem dolduramam yerini
Fakat bana sorarsan sen benden zararlısın
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Sen Benim Kaderimsin

Yüce Allah’ın izni Peygamberin kavliyle
Seninle bir bütünüm ruhum tenim derimsin
Sevgine sığınmışım manevi can havliyle
Ey sevdiğim saydığım sen benim Kaderimsin

Bunca yılı geçirdim yapayalnız elemle
Fakat kavga etmedim kederimle çilemle
Ödülümü sen verdin sonunda bir kalemle
Büyük gurur duyduğum sen benim Kaderimsin

Şimdi seninle çizdik yepyeni bir rotayı
Hiç yorulmam hiç bıkmam gezsek de beş kıtayı
Ara sıra olsa da büyütmeyiz hatayı
Kalp sesine uyduğum sen benim Kaderimsin

Sen sevgili oldukça unutursam sözümü
Hakkını ödeyemem versem iki gözümü
Sen sevdirdin hayatı sen güldürdün yüzümü
Sevip nikâh kıydığım sen benim kaderimsin

Alnına kondurduğum her öpücük bir nişan
Seni mutsuz edersem ben olayım perişan
Sen helalim, namusum, aşkı dünyayı aşan
Canevime koyduğum sen benim kaderimsin
Can yerine koyduğum sen benim kaderimsin
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Sen Uğursuz Olamazsın

Aradığın mutluluksa
Sen ellerde bulamazsın
Gönül dansım sensin şansım
Sen uğursuz olamazsın

Akıntıya çekme kürek
Aşksız neye yarar yürek
Haksızlığa var mı gerek
Sen uğursuz olamazsın

Bülbül eder baykuşları
Düz edersin yokuşları
Sende gülün kokuşları
Sen uğursuz olamazsın

Gelip bizi bulsa keder
Sevgimi görse ne der
Kırk yılda bir güldü kader
Sen uğursuz olamazsın

Sevginin tek tasası bu
Mutluluğun yasası bu
Uzun lafın kısası bu
Sen uğursuz olmazsın

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sende..

Akıl sır ermiyor senin işine
Anında çıkarsın dibe insen de
Ne diye bu millet düşer peşine
Büyü sende şeytan sende cin sende

Her türlü fikirde amacın kârdır
Gerçeğe uzaksın görüşün dardır
Kim bilir kafanda kaç tilki vardır
Elli sende beşyüz sende bin sende

Vura vura bu vatanı alanlar
Rahat yatsın namus bize kalanlar
Riyakârlar Hak yolundan ne anlar
Kibir sende nefret sende kin sende

Hepimiz insanız hepimiz biriz
Sonunda yolcuyuz hep misafiriz
Sırf sen mi müslüman biz mi kâfiriz
Sahte inanç sahte iman din sende..
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Senden Öğrendim

Vicdanına sordun mu “zavallı” dediğinde
Şaşırmadım duyunca susmak için direndim
Yaptığım o hatalar hep aklıma geldi de
Dosta küçük düşmeyi bil ki senden öğrendim
Kendimden nefret ettim ama senden iğrendim

Söyle nasıl senaryo söyle nasıl oyundun
Güzellikler dururken kötü role soyundun
Tamam ben bir çobanım demek ki sen koyundun
Dosta küçük düşmeyi bil ki senden öğrendim
Kendimden nefret ettim ama senden iğrendim

Şu gönlümün pistinde yaptığın aşk kayağı
Sermayeden ucuzmuş sermayeden bayağı
Hüsranımın yanında nedir meydan dayağı
Dosta küçük düşmeyi bil ki senden öğrendim
Kendimden nefret ettim ama senden iğrendim

Çıkarmaya kalksaydım ipliğini pazara
Birkaç kelam yeterdi gerek yoktu nazara
Yolunmaktan usandım artık başka kaz ara
Dosta küçük düşmeyi bil ki senden öğrendim
Kendimden nefret ettim ama senden iğrendim

Birden bire ikiye katladın ya derdimi
Muradına kavuştun başın göğe erdi mi
Söyle eski hazları bu şiirde verdi mi
Dosta küçük düşmeyi bil ki senden öğrendim
Kendimden nefret ettim ama senden iğrendim
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Seni Farklı Sanmıştım

Yavaş yavaş tanıdım kararı sonra verdim
Yıllar sonra ilk defa mutluluğu anmıştım
Göründüğün gibiysen ölümüne severdim
Nankörleri unutmuş seni farklı sanmıştım

Sevdim diye hor görüp gururumla oynayan
Günahıma girip de aldatmaya doymayan
Ruha olan sevgiyi aşk yerine koymayan
Nankörleri unutmuş seni farklı sanmıştım

Anladım ki mutluluk benim için rüyada
Nasıl olsa duyulmaz ne gerek var feryada
Aşka değer vermeyen şu yalancı dünyada
Nankörleri unutmuş seni farklı sanmıştım

Helâl olsun sana da sen de verdin dersimi
Hayaline sarıldım alamadım hırsımı
Senden önce bir kaçı döndürse de tersimi
Nankörleri unutmuş seni farklı sanmıştım

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seni Gönderdi

Çektiğim çileler utandı belki
Derdime dermanı yeni gönderdi
Ettiğim sitemden usandı belki
Kaderim dünyama seni gönderdi

Talihsiz yaşamak zor da suç değil
Yeniden başlamak hiç de güç değil
Beni çok ağlattı ama geç değil
Kaderim dünyama seni gönderdi

Zalimler zulmetti her gün öl diye
Hep diken verdiler gonca gül diye
Sonunda sabrıma bir ödül diye
Kaderim dünyama seni gönderdi

Her gece cevapsız sorular sordum
Aklım hiç ermedi hep kafa yordum
Nerdeyse kendimi bırakıyordum
Kaderim dünyama seni gönderdi
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Seni Hiç Kimseyle Bir Tutmam İnan

Gönlüme girenler çıkanlar oldu
Payıma düşense hep hüsran inan
Keyfini sürenler bıkanlar oldu
Seni hiç kimseyle bir tutmam inan

Yüzüme bakışın sevgili aşklı
Ruhuma akışın manevi meşkli
Villalı yalılı konaklı köşklü
Seni hiç kimseyle bir tutmam inan

“Sadede gel” deme saadetteyim
İlk defa zararsız rehavetteyim
Başka ne diyeyim ne laf edeyim
Seni hiç kimseyle bir tutmam inan

Hakkını helâl et hakla da beni
En ücra köşede sakla da beni
Rekora gönderdin taklada beni
Seni hiç kimseyle bir tutmam inan
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Seni Öpüp Koklamak

“Bahçeme gel” diyorsun “ne çiçekler var bende”
Nerden geldi aklına bana güller saklamak
Biliyorum güzelim ayva sende nar sende
Benim bütün dileğim seni öpüp koklamak

Kalbim sevgi taşıyor başka neye yarasın
“Bana yetmez” diyenler ne ararsa arasın
Fazla bir şey istemem aşkın bana mirasın
Arzum yatıp dizine seni öpüp koklamak

İnkâr etmem gerçeği söyleyecek sözüm yok
Fazla uzun sürmedi aşk yolunda izim yok
Bal arısı değilim her çiçekte gözüm yok
Benim bütün hayalim seni öpüp koklamak

Hor görmedim kuş diye saygı duydum bülbüle
Gece gündüz ah çekip feryat etmiş hep güle
Dönüp bir kez bakmadım en değerli ödüle
Benim için hazine seni öpüp koklamak
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Seni Sana Bıraktım

Benim dertli halimi sorma sakın güzelim
Ben zaten yıllar yılı mutluluğa ıraktım
Benim için kafanı yorma sakın güzelim
Bundan sonra rahat ol, seni sana bıraktım

Saçma sapan sözlerle canını sıkmam artık
Ağlamaklı gözlerle dünyanı yıkmam artık
İkide bir her yerde karşına çıkmam artık
Bundan sonra rahat ol, seni sana bıraktım

Bir ümitle beklerim vereceğin kararı
Ayrılıksa çekerim, olmasa da yararı
Ben mutluluk sayarım senden gelen zararı
Bundan sonra rahat ol, seni sana bıraktım

Dertlerimle yaşarım, kalsam da bir başıma
Nasıl olsa silerim, bakma sen gözyaşıma
Benim için üzülüp bir endişe taşıma
Bundan sonra rahat ol, seni sana bıraktım

Sana aşkı sorarsam, duymazdan gel sorumu
Eğer mecbur kalırsam söndürürüm korumu
Yazdığım bu şiirin sana kalsın yorumu
Bundan sonra rahat ol, seni sana bıraktım

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seni Semtin Dilberi

Özelliğin yok senin alelade birisin
Senin gibi ahmaklar zengin eder berberi
Sen gözümün çapağı sen elimin kirisin
Ne zannettin kendini seni semtin dilberi

Düşünüp taşınıp da verseydin kararını
Bunca yıldır gördün mü  kibrin hiç yararını
İki yüzlü olmanın çekersin zararını
Ne zannettin kendini seni semtin dilberi

Ya aklından zorun var ya da evde kalmışsın
Gerçekleri görmemiş hayallere dalmışsın
Ne sevgiden pay almış ne de bir kalp çalmışsın
Ne zannettin kendini seni semtin dilberi

Kızmıyorum inan ki acıyorum sadece
Doya doya gülmedin belki bir gün bir gece
Hele bir bak aynaya ne sultansın ne ece
Ne zannettin kendini seni semtin dilberi

Beyaz atlı prense az mı haber saldığın
Gelmeyince rüyana bir seyisi aldığın
Duyulursa şaşırmam bir gün ata kaldığın
Ne zannettin kendini seni semtin dilberi
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Seni Seviyorum(Demezsen Eğer)

Sevenler mert olur demiştim sana
Namerdim yalana verdimse değer
İçine dert olur demiştim sana
Seni seviyorum demezsen eğer

Yokuşa sürdükçe sevgiyi izler
Ardında koşmaktan yorulur dizler
Kuru bir inadı pişmanlık izler
Seni seviyorum demezsen eğer

Aklına geldikçe yüreğin cızlar
Düşünüp durdukça vicdanın sızlar
Hor görür erkekler, kadınlar, kızlar
Seni seviyorum demezsen eğer

Bu gurur kurutur solarsın inan
Saçını, başını yolarsın inan
Kederle, çileyle dolarsın inan
Seni seviyorum demezsen eğer
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Senin İçin Islandım

Geldi, gelir diyerek yollarına bakındım
Ayaküstü beklerken bir ağaca yaslandım
Ne sakındım yağmurdan, ne de biraz yakındım
Gelişini düşleyip, senin için ıslandım

Bilmem neden sonraydı, iliştim bir masaya
Zaman çok zor geçse de kapılmadım tasaya
Heyecanım yansırken düşen her bir damlaya
Gelişini düşleyip, senin için ıslandım

Sırılsıklam oldum da, “sel götürdü” demedim
Bir bardak çay içmedim, simit bile yemedim
Bir titreme hissettim fakat önemsemedim
Gelişini düşleyip, senin için ıslandım

Hiç farkında değildim sağanak mı, çise mi
Bardaktan mı boşaldı, yanağımda buse mi
Umudun denizinde yol alırken bir gemi
Gelişini düşleyip, senin için ıslandım

En sonunda göründün o en güzel halinle
Bir meleğe büründün şirin tatlı dilinle
Kıyasladım sultanla prensesle gelinle
Gelişini düşleyip senin için ıslandım
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Sensin Ayşe

Dünyada bir melek çıktı karşıma
Mutluluk yolunda baz sensin Elif
Bir beste gerekse gönül marşıma
Sevgiyle çalınan saz sensin Elif

Derdim bini geçti yaşım otuzu
Ağzımın tadı yok aşımın tuzu
Hep sıcak bilirler gerçi Temmuzu
Aslında özlenen yaz sensin Elif

Dönmeyi bilene yüreğin köşe
Mutluluk verirsin girdiğin düşe
Sonsuz bir sevince dönse de neşe
Özlemle gözlenen haz sensin Elif

Sevgiden anlayan varsa birisi
O kadar önemli değil gerisi
Ne kibir bilirsin ne de kaprisi
İnan ki en tatlı naz sensin Elif

Güzellik denince ruh gelir önde
Şaşırır yolunu sevgi tek yönde
Mest olsun gözlerim şöyle bir dön de
Her haliyle güzel kız sensin Elif
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Sessiz Jübile

Göğüs gerdim her darbeye
Moralimi bozmuyorum
Ruhum döndü harabeye
Kabullendim kızmıyorum

Menfaatçi sözde ana
Abi kardeş vurdu bana
Gece gündüz yana yana
İçip içip kızmıyorum

İnancım var zirvelerde
Şükür bütün devrelerde
Riya dolu çevrelerde
Hiç canımı üzmüyorum

Değer yoksa bir sevgiye
Gösteriştir her hediye
Artık sanat dostluk diye
Şehir şehir gezmiyorum

Ne muamma ne de sırdım
Ne el öptüm ne ısırdım
Kalemimi çoktan kırdım
Şekil bile çizmiyorum

Ev mi oldum ailemi
Lütuf saydım her çilemi
Sessiz yaptım jübilemi
Şiir-miir yazmıyorum
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Sevdam

Senden bir karşılık görmeyen kalbim
Kimseden mutluluk almadı sevdam
Yeniden sevmeye var mı ki halim
İnan ki dermanım kalmadı sevdam

Bu garip başımda eserken yeller
Dünyayı götürür döktüğüm seller
Aşkıma destanlar yazan bu eller
Dostuma bir haber salamadı sevdam

Kaderden alsan da sen bu avansı
Gün olur dertlerle edersin dansı
Kapıma geldi de mutluluk şansı
Nedense bir kere çalmadı sevdam

Bana geç olmadan öyle bir gel ki
Yüzümün nurunu görürsün belki
Bu sonsuz uykuya gözlerim bil ki
Bir heves uğruna dalmadı sevdam
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Sevdaname

Eğer değer verip de sevgimi övüyorsan
Kadrimi kıymetimi bileceksen bil sevda
Aşktır meşktir diyorsan birazcık seviyorsan
Gönlümün gözyaşını sileceksen sil sevda

Ne yavru ceylanımı ne de körpe kuzumu
Kurda kuşa yem etmem sel götürse tuzumu
Yalvarmamı bekleme biliyorsun arzumu
Kollarımda yatmaya geleceksen gel sevda

Yanağından öpsem de sarılarak boynuna
Korkarım bu gidişle girmem hayal koynuna
Ağlamaktan vazgeçip kaderin oyununa
Sevişerek severek güleceksen gül sevda

Şiirden de anlamaz belki yürek taş ama
Her zaman duvarlara vurulan hep baş ama
Gündelik neşelerle kıt kanaat yaşama
Mutluluktan benimle öleceksen öl sevda
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Sevdiğim

Yıllar sonra karşıma böyle mi çıkacaktın
Bembeyazdın maviydin al olmuşsun sevdiğim
Sevgisiz bir hayattan elbette bıkacaktın
Şakıyan dilin susmuş lal olmuşsun sevdiğim

O zamanda zariftin ve de düzgün hatlıydın
Güzellikte iki üç değil yedi katlıydın
Yine böyle alımlı yine böyle tatlıydın
Fakat şu an doğrusu bal olmuşsun sevdiğim

Duygusaldın dalardın hem hassas hem içliydin
Bence biraz hatalı belki biraz suçluydun
Her halinle dimdiktin dağ gibiydin güçlüydün
Şimdi bir kaç çiçekli dal olmuşsun sevdiğim

Nasıl yaktın başını nasıl belaya çattın
Oysa sen benim bile ömrüme ömür kattın
Mutluluk denizine yelken açmış bir yattın
Bilmem hangi nehirde sal olmuşsun sevdiğim

Sesin aynı sesse de yazmaz olmuş kalemin
Kokusuydun gülümün menekşemin lalemin
Yaşama sevinciyle coşkusuydun alemin
Ne yazık ki mateme mâl olmuşsun sevdiğim
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Sevgili şiir Dostlarına Veda Niyetine

Sevgili Dostlar,İstanbul'dayım,yani döndüm,yokluğumda şiirlerimi okuyan,ekleyen ve
mesaj yazan,hatta aklından geçiren herkese sonsuz sevgilerimi sunarım.Şiirlerimin
sonuna yaklaşıyorum,şu ana kadar çıkan iki kitabımı,özellikle elimde kalmadığı için
tamamen buraya taşıdığımı ve artık misyonumun tamamlanmak üzere olduğunu
söyleyebilirim.Evet amacım öyle veya böyle şiirlerimi mümkün olduğunca şiiirseverlere
ulaştırmaktı,bundan sonra yazmaya değilse de yorumlamaya imkanlar dahilinde devam
edeceğim.bu açıdan bu şiirleri benden sesli dinlemek isteyen dostların TGRT FM
(İstanbul frekansı 93.1)     'Yürüyen Merdiven' programını dinlemelerini tavsiye
edebilirim.Program her cuma gecesi 23-00,02-00 arası yayınlanıyor ancak benim 5
şiirlik dinletim 24-00 haberlerinden hemen sonra başlıyor,bu güne kadar gösterdiğiniz
dostluğa ve ilgiye özellikle şiir ve şahsım adına çok teşekkür eder,sonsuz sevgi ve
saygılar sunarım.MB

Not:Şiirsel,manevi ve dostane bir sohbet için arzu edenlere MSN adresim
muammerbaydere@hotmail.com
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Sevimsiz Kadın..!

İstersen okursun istersen dinler
Yazdığım şiirle kaçacak tadın
İstersen ağlarsın istersen inler
Bunu sen istedin sevimsiz kadın

Riyakar gördüm de ezelden beri
Seninki kimseyi bırakmaz geri
Ey ayak yolunun tam orta yeri
Bunu sen istedin sevimsiz kadın

Peşine taktığın zavallı kızı
Kurtlara yem eder zamanın hızı
Dert etmem duysan da ince bir sızı
Bunu sen istedin sevimsiz kadın

Hor görüp yüksekten baktığın kişi
Aslında çok iyi biliyor işi
Kişilik sorunu yaşayan dişi
Bunu sen istedin sevimsiz kadın

Hırsın var sevgiye muhtaç olmazsın
Sevenin başına bir taç olmazsın
Yaralı parmağa ilaç olmazsın
Bunun sen istedin sevimsiz kadın

Haysiyet dediğim öyle bir dev ki
Ne şan şöhret tanır ne makam mevki
İşte kalemimin en büyük zevki
Bunu sen istedin zavallı kadın.

Not:Muhatabı belli,özel bir şiirdir ve sözüm kesinlikle meclisten dışarı.
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Seviyorum De..

Dilimden düşerse bu aşkın marşı
Sür beni buradan dolandır arşı
Ne olur gel dosta düşmana karşı
Yeter ki bir kere “seviyorum” de…

Geç otur karşımda yakıp çıramı
Bir değil bin defa deşip yaramı
Silerim mazimi tüm hatıramı
Yeter ki bir kere “seviyorum” de…

Toprağa ver beni kendi elinle
Bedenim çürüsün ruhumu sev de
Eğil kulağıma tatlı dilinle
Yeter ki bir kere “seviyorum” de
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Sevmek İçin Neyiniz var..?

İşi bilen sizlersiniz
Ağanız var beyiniz var
Gerçekleri gizlersiniz
Sevmek için neyiniz var

Dert etmeden yaşınızı
Sallarsınız başınızı
Alırsınız maaşınızı
Sevmek için neyiniz var

Gezersiniz karılarla
Esmer kumral sarılarla
Sizde zevki-sefa gırla
Sevmek için neyiniz var

Basitlik her evrenizde
Sahte değer çevrenizde
Belki bu son devrenizde
Sevmek için neyiniz var

Yağ yakıp sırt kaşıyanlar
Fitne fesat taşıyanlar
Sırf kendine yaşayanlar
Sevmek için neyiniz var

Ben tilkiyim diyen beyler
Kuzu postu giyen beyler
Her naneyi yiyen beyler
Sevmek için neyiniz var

Haralarda atlar sizin
Evler köşkler katlar sizin
En pahalı yatlar sizin
Anladım her şeyiniz var
Sevmek için neyiniz var
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Sistem

Ne saygıdan anlar ne de sevgiden
Kardeşi kardeşe kırdıran sistem
Kaç oldu kaç bağrı yakıp da giden
İyiyi kötüye vurduran sistem

Hep aynı çark ile dönüyor düzen
Ahreti unutmuş fakiri ezen
Emeğin ekmeğin peşinde gezen
Haklıya bin tezgah kurduran sistem

Çağ atlarken bizde eza ceza kin
Fark attı her şeyde Japonya'yla Çin
Güçlünün hakkını korumak için
Akan suyu bile durduran sistem

Yalanla dolanla gelenler başa
Gülüyor mazlumun döktüğü yaşa
Şöhreti bey eyler serveti paşa
Hesabı sessize sorduran sistem

İçinden başlayıp dışın dökülsün
Ayağın kırılsın başın dökülsün
Tırnağın sökülsün dişin dökülsün
Hakkımı yedikçe kuduran sistem
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Size Borçluyum

Sorarlar “sen nasıl mutlu yaşarsın”
Derim ki “Tanrı’nın şanslı kuluyum”
Dilerim gülmeyi herkes başarsın
Ben bunu sürdüğüm ize borçluyum

Yanılıp bir hata yapsam da bazı
Tavuğu verirken düşünmem kazı
Yaşarken dünyada aldığım hazzı
Bana gülümseyen göze borçluyum

Gözümde büyütmem derdi kusuru
Ne kibri taşırım ne de gururu
Sahibi olduğum büyük huzuru
Duyduğum her tatlı söze borçluyum

Bırakın dostlarım atışmaları
Yapmayın gereksiz tartışmaları
Gönülden gönüle katışmaları
Sevgiye saygıya size borçluyum

Dertlerim gizlidir ben gülsem bile
Biter mi bilemem çektiğim çile
Şükürler rabbime bunlar vesile
Her şeyi ilahi güce borçluyum
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Son Kullanma Tarihi

Bakışların değişti
Artık içten bakmıyor
Beni bir çöl güneşi
Senin gibi yakmıyor

Yorma sakın dilini
Ben anladım güzelim
Son kullanma tarihi
Sence geçmiş kalbimin

İlaç geldi diyordun
Aşkın benim yarama
Gelir gelmez kendine
Şimdi dersin arama

Günü geçmez kalbimin
Ne aralık ne marttır
Son kullanma tarihi
Ancak otuz şubattır
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Son Sözümüz

Bir İstanbul sonrası bana veda ederken
İkimiz de susmuştuk gözlerimiz dolmuştu
Son defa sarılmıştık sen buradan giderken
Ve son sözümüz “Seni seviyorum” olmuştu

Firari arzuların suç ortağı tasaydı
Ayrılmak bir ölümdü fakat sanki yasaydı
Az ama öz konuştuk zamanımız kısaydı
Ve son sözümüz “Seni seviyorum” olmuştu

Sular seller faydasız düştüğümüz ateşe
“Acaba”lar “keşke”ler sıralandı peş peşe
yolculuğa çıkmıştık gerçeklerden bir düşe
Ve son sözümüz “Seni seviyorum” olmuştu

Bağrımıza taş basıp içten içe gerildik
Ne dimdik ayaktaydık ne de yere serildik
Allak-bullak bir halde,öldük öldük dirildik
Ve son sözümüz “Seni seviyorum” olmuştu
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Söyle Be Ali (DİLKİ)

Ali DİLKİ'ye Sevgilerimle...

Her gün bana telefon açan ellere kurban
Namertlere yetişir gücüm var mı be Ali
“Yine seni savundum” diyen dillere kurban
Söyle benim yanlışım suçum var mı be Ali

İpini koparanlar üstümüze yürür de
Senden kemik bekleyen dönüp bana ürür de
Aşağılık kompleksi gözlerini bürür de
Söyle benim yanlışım suçum var mı be Ali

Yok yere midemizi bulandıran sinekler
Aramızı bozamaz süt vermeyen inekler
Zavallılar elbette öfkesine kin ekler
Söyle benim yanlışım suçum var mı be Ali

Bir şiirde gülerim bir şiirde ağlarım
İster göbek atarım ister kara bağlarım
Her baltaya hedefse eğer gönül dağlarım
Söyle benim yanlışım suçum var mı be Ali

Gözü dönmüş bir cani kan içse de susarsa
Kendi kendini boğar nefretini kusarsa
Haksızlık karşısında dost dediğin susarsa
Söyle benim yanlışım suçum var mı be Ali

Neyse sen şiir çalan hırsızları yakala
Yeniliriz zannetme üç-beş tane çakala
Şüpheliysen sevgimden saygı duyma sakala
Söyle benim yanlışım suçum var mı be Ali
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Sözde Sanat Yaparsınız

Sevgi yalnız dilinizde
Sırf paraya taparsınız
Aklınız hep belinizde
Sözde sanat yaparsınız

Sahte aşkla kaplanarak
Kâh içip kâh haplanarak
Bir batağa saplanarak
Sözde sanat yaparsınız

Kim-kimeyle dum-dumayla
Bir karıyla bir kumayla
Şarkı şiir okumayla
Sözde sanat yaparsınız

Bilirsiniz işinizi
Ağrıtmayın dişinizi
Tutamayıp çişinizi
Sözde sanat yaparsınız

Anılanlar var top diye
Oynuyorlar hop-hop diye
Yatıp kalkıp pop-pop diye
Sözde sanat yaparsınız

Adınız yok vergilerde
Para için sergilerde
Çırılçıplak dergilerde
Sözde sanat yaparsınız

İnsanları ezip dövüp
Yüzyüzeyken övüp övüp
Arkasından sayıp sövüp
Sözde sanat yaparsınız

Kalbinizin bitleriyle
Egonuzun itleriyle
Çağımızın Hitler'iyle
Sözde sanat yaparsınız.

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sözde Şair Değilim

İlham aldığım doğru gerçi birkaç güzelden
Fakat ömür boyu sırf aşka dair değilim
Manevi bir felsefe taşıyorum ezelden
Şarkı sözü yazarı aşka şair değilim

Düzeyli bir sohbeti, muhabbeti özlerim
Bazen beni herkese anlatıyor gözlerim
Hani arsızlık yapsam dinlenir de sözlerim
Şarkı sözü yazarı meşke şair değilim

Gönüllü mankeniyim çuvalların, çulların
Abisi, kardeşiyim yetimlerin dulların
Kapısında köleyim gönlü zengin kulların
Şarkı sözü yazarı köşke şair değilim
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Sözüm Yok..!

Bu dünyada servetim fazla bir şey sayılmaz
Bir masa bir sandalye bir de kuru döşektir
Haydan gelen parayı kim görür de bayılmaz
Bakmayana sözüm yok fakat bakan eşektir

Garip çiftçi çalışır savurur harmanları
Ne ölüyor hastalar ne bulur dermanları
Aylak aylak gezerken güzelim ormanları
Yakmayana sözüm yok fakat yakan eşektir

Türk parası pul oldu kıskanıyor doları
Ya paslanır musluklar ya pis akar suları
Hem “insanım” deyip de  hem boynuna yuları
Takmayana sözüm yok fakat takar eşektir

İşçi memur emekli kalmış yalnız başına
Yazın derdi bitmeden çare arar kışına
Bir de haram parayla kar için yurt dışına
Çıkmayana sözüm yok fakat çıkan eşektir
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Sultanım

“Yerim yok yanında” ne demek canım
Gönlümün köşküne buyur sultanım
Seninle büyüsün şerefim şanım
Bu aşkı dünyaya duyur sultanım

“Sevgime bir değer vermiyor” deme
İstersen as beni hakkımı yeme
Mutluluk seninle geldi ülkeme
Bu aşkı dünyaya duyur sultanım

Sana bir sözüm yok varsa mahzuru
Hiç olmazsa bana bulma kusuru
“Sevdin mi” diyorsun o nasıl soru
Bu aşkı dünyaya duyur sultanım

En tatlı sözleri diller öğrense
Sen gibi kokmayı güller öğrense
Korkum yok sırrımı eller öğrense
Bu aşkı dünyaya duyur sultanım
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Sumru

Şairin kalbini kırmak istersen
Sussan da kırılır anında Sumru
“Bu nasıl bir şiir,nasıl his” dersen
Kalemin büyüsü şanında Sumru

Yüreğin elverse beni ihmale
Bırakmam sevgiden seni ikmale
Elbette açığım her ihtimale
Her zaman sağ olsun canın da Sumru

Bendeki bu sabır dağlar kadarsa
Hoş görüm üşümez kar da yağarsa
Nerede iyilik güzellik varsa
Yer alsın hep senin yanında Sumru

Sesinden yansıyan samimiyetti
Şahsıma duyduğun iyi niyetti
Mutluluk duymama bu bile yetti
Bir dosttur namın da şanın da Sumru
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Şairliği Bıraktım

Bana “kalfa” diyorlar
Daha önce çıraktım
Hep hakkımı yiyorlar
Şairliği bıraktım

Haz vermiyor şölenler
Daha rahat ölenler
Sinsi sinsi gülenler
Şairliği bıraktım

İşim olmaz sergiyle
Taraf tutan dergiyle
Giderayak yergiyle
Şairliği bıraktım

Kapris değil yaptığım
Görülmemiş saptığım
Ölümüne taptığım
Şairliği bıraktım

Riyakârlık bir zûlüm
Dostlar benim ödülüm
Ne bülbülüm ne gülüm
Şairliği bıraktım

Yalan riya bir töre
Gerçekleri kim göre
Selam olsun her yere
Şairliği bıraktım
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Şaka Bir Yana

“Gönlünde bana yer var mı” diyerek
Şakayla karışık takıldım sana
Kaptırdım kendimi aşka giderek
Tutuldum güzelim şaka bir yana

“Aşkından deliye dönerim” derken
“Ateşim buz olur sönerim” derken
“Aklında bulunsun önerim” derken
Tutuldum güzelim şaka bir yana

Günümü gün ettim hiç ağlamadan
Yar diye kimseye bel bağlamadan
Farkına varmadan hiç anlamadan
Tutuldum güzelim şaka bir yana

Yıllarca isterken aşktan affımı
Sevginle süsledim her tarafımı
Bir oyun zannetme itirafımı
Tutuldum güzelim şaka bir yana
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Şanssızlığa razıyım

İşim değil avlamak bir kekliği ceylanı
Av peşinde dolaşan ne avcı ne tazıyım
Sen yoksan neye yarar kısmet sarsa her hanı
Sana yakın olayım şanssızlığa razıyım

Aldığım her tüyoda  yanılıp da yıkılsam
Haksız yere suçlanıp bir hücreye tıkılsam
Kaprisinden nazından gururundan sıkılsam
Sana yakın olayım şanssızlığa razıyım

Biri çıksa karşıma “hayatımı al” dese
“Kulun kölen olurum hep benimle kal” dese
“Bensiz sana mutluluk çıkmayacak fal” dese
Sana yakın olayım şanssızlığa razıyım

Belki gönlüm sonbahar belki dertli bülbülüm
Tebessümle bakan o gözlerindir ödülüm
Feryadıma aldırma sen neşelen gül gülüm
Sana yakın olayım şanssızlığa razıyım
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Şarkılar

Bir keman bir kanun bir ud sesinde
Kahrıma bir ferman verir şarkılar
Eski bir İstanbul meyhanesinde
Üstüme üstüme gelir şarkılar

Yorulmak yenilmek pes bilmiyorlar
Dur-durak bilmiyor es bilmiyorlar
Istırap gözyaşı dinlemiyorlar
Üstüme üstüme gelir şarkılar

Ya aşkı anlatır ya ayrılığı
Hüsrana veriyor tüm ağırlığı
Ne akşamı tanır ne karanlığı
Üstüme üstüme gelir şarkılar

Yükleyip gönlüme derdi hüzünü
Yaşatır hayatın bana güzünü
Gösterip mazinin gerçek yüzünü
Üstüme üstüme gelir şarkılar
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Şehitlerim Gazilerim

Vatana can katarsınız
Bu günlerim mazilerim
Siz gönlümde yatarsınız
Şehitlerim gazilerim

Sizden özür diliyorum
Hatalıyız biliyorum
Yüreğimle geliyorum
Şehitlerim gazilerim

Gözünüzü arkalarda
Bırakanlar kalsın darda
Kara,deniz,havalarda
Şehitlerim gazilerim

Yanınızda olamadım
Derde derman bulamadım
Arayıp da soramadım
Şehitlerim gazilerim

Ben insanım Hakk kuluyum
Ha batı ha doğuluyum
Müslüman’ım Türk oğluyum
Şehitlerim gazilerim

Sizden farklı sözüm yoktur
Yad ellerde gözüm yoktur
Karşınızda yüzüm yoktur
Şehitlerim gazilerim

Ölenlere olsun rahmet
Kalanlara neden zahmet
Kimi Mehmet kimi Ahmet
Şehitlerim gazilerim

Ayşe’niz var Fatma’nız var
Boynu bükük yatmanız var
Vatan için batmanız var
Şehitlerim gazilerim

Şov yapmasın kimse sizle
Elinizle dizinizle
İç içeyim hepinizle
Şehitlerim gazilerim

Öyle veya böyle dünya
Geçip  gider olur rüya
Sığınırız Ya Mevla’ya
Şehitlerim gazilerim

Hakkınızı vatan için
Bu uğurda yatan için
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Helal edin Atam için
Şehitlerim gazilerim
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Şükredeceğim

Dik gelmişim bu dünyaya
Yine dimdik gideceğim
Ömür boyu kalsam yaya
Yine de şükredeceğim

Ağaya bel bağlamadım
Hiçbir çıkar sağlamadım
Timsah gibi ağlamadım
Elbette şükredeceğim

Hiç gocunmam yaram yoksa
Garibansam param yoksa
Mutlulukla aram yoksa
Yine de şükredeceğim

Paşaya bel bağlamadım
Bir menfaat sağlamadım
Numaradan ağlamadım
Elbette şükredeceğim

Herkes ölüm var diyor da
Hiç doymuyor hep yiyor da
Şeytan başka söylüyor da
Yine de şükredeceğim

Krala bel bağlamadım
Makam mevki sağlamadım
Hiç kimseye ağlamadım
Elbette şükredeceğim
Adam geldim bu dünyaya
Ölsem adam gideceğim
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Taklit Senin İnsanlığın

Oturduğun yerde otur
Lüzumu yok hayvanlığın
İşin gücün çamur çotur
Taklit senin insanlığın

Sen de yürek varsa eğer
Hak edene verir değer
Bencilliğe boyun eğer
Taklit senin insanlığın

Görünüşün beyefendi
Para mı her şey efendi
Kendine gel ey efendi
Taklit senin insanlığın

Tek sen misin şiir yazan
Sahte şair sahte ozan
Hadi ordan sinir bozan
Taklit senin insanlığın

Sığındığın üç-beş şarkı
Döndürmeye yetmez çarkı
Ne yapsan da belli farkı
Taklit senin insanlığın

Bence tam bir antikasın
Sen sevgide tu kakasın
Fesatlıkta harikasın
Taklit senin insanlığın

Bileğimi bükemezsin
Elime su dökemezsin
Hiç kimseyi çekemezsin
Taklit senin insanlığın

Bende yürek mangal gibi
Şiirlerim çangal gibi
Havlama hiç kangal gibi
Taklit senin insanlığın

Daha kötü yazarım da
Durmak bilmem azarım da
Şunu bilki nazarımda
Taklit senin insanlığın.
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Tamamdır

Yetkin beyin tek derdi
Saunadır hamamdır
Ağasına söz verdi
Konumuz da tamamdır

Kırka çıksa ateşi
Hiç kaçırmaz beleşi
Ne üçü ne de beşi
Onumuz da tamamdır

Gözü dikti dikeli
Boş durmuyor tek eli
Gömlek zaten lekeli
Donumuz da tamamdır

Çözümünü bulursa
Önlemini alırsa
Hırsızlardan kalırsa
Fonumuz da tamamdır

Yok geçici bir işle
yok tırnakla yok dişle
Korkarım bu gidişle
sonumuz da tamamdır.
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Tanrı'dan Dileğim

Bilirsin yaşamak ebedi değil
Nasılsa gün gelip sürem dolacak
Tanrı’dan dileğim cennete değil
Her gece rüyana girmek olacak

Tasasız yatarken onun koynunda
Çektiğim acılar vebal boynunda
Tanrı’dan dileğim bil ki sonunda
Her gece rüyana girmek olacak

Bende mutluluğun yalnız adı var
Neden ağlıyorsun yatağın mı dar
Tanrı’dan dileğim mahşere kadar
Her gece rüyana girmek olacak

Seni son bir defa gördüğüm zaman
İlk işim halini sormak olacak
Tanrı’dan dileğim öldüğüm zaman
Her gece rüyana girmek olacak
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Taze Gelin

Gülüşüyor oynaşıyor
Kırılıyor taze gelin
Her gelenle kaynaşıyor
Sarılıyor taze gelin

Çekinmem de dost demekten
Mutlu gelir her yemekten
Şarkı türkü söylemekten
Yoruluyor taze gelin

Kısmet deyip binmiş ata
Bel bağlamış bu hayata
En ufak bir iltifata
Vuruluyor taze gelin

Saklayıp da en derine
İsyanını kederine
Belki kötü kaderine
Darılıyor taze gelin

Saygım var da ahtlarına
El-alemin bahtlarına
Sözde gönül tahtlarına
Kuruluyor taze gelin

Plancılar tarafından
Talancılar tarafından
Yalancılar tarafından
Soruluyor taze gelin

Herkesi dost sanıyor da
Tatlı söze kanıyor da
Sonra sonra yanıyor da
Kor oluyor taze gelin

Beyaz diye bakar işe
Pembelerle dalar düşe
Ne mavi de ne de bişe
Mor oluyor taze gelin

Bekâri’nin haşlaması
Ağır olur taşlaması
Yeni baştan başlaması
Zor oluyor taze gelin
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Tebrik Ederim

Ardında bırakıp bir et yığını
Evlenip gittin ya tebrik ederim
Gönlüme düşürüp hasret çığını
Perişan ettin ya tebrik ederim

Bir anlık arzular varken yatakta
Vuslatı bekleme hiçbir atakta
Rüyanda hep cennet sense batakta
Sır olup yittin ya tebrik ederim

Yer var mı gönlünde bir an hoşluğa
Beni kim düşürdü bu sarhoşluğa
Korkuna yenilip bizi boşluğa
Elinle ittin ya tebrik ederim

Sana yelken açtım aşk deryasında
Ne kaptan da haz var ne tayfasında
Seyir defterimin ilk sayfasında
Başlarken bittin ya tebrik ederim
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Tuhaf Bir Şey

Tam iki yıl oldu şiir yazmadım
Çok tuhaf bir şey bu mutlu muyum ne
“Tükendi” demişler yine kızmadım
Çok tuhaf bir şey bu mutlu muyum ne

Evimden dışarı çıktığım da yok
Üst üste sigara yaktığım da yok
Aynaya hüzünlü baktığım da yok
Çok tuhaf bir şey bu mutlu muyum ne

Bir dostum aradı dedi “gel kesin
Selamı var burada sana herkesin”
“Parazit var” dedim “gelmiyor sesin”
Çok tuhaf bir şey bu mutlu muyum ne

Neyim var acaba söndü mü narım
Ne sitemim kalmış ne de efkarım
Kadehler boşalmış benim ki yarım
Çok tuhaf bir şey bu mutlu muyum ne

Sarhoşu masamdan kaldırmıyorum
Mey dolu şişeye saldırmıyorum
Vallahi Ferdi’yi çaldırmıyorum
Çok tuhaf bir şey bu mutlu muyum ne
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Türk Mutludur Alman Mutsuz

Milyonlarca vatandaşım
Aç kalsa da kim umutsuz
Üzülme be arkadaşım
Türk mutludur Alman mutsuz

Doğar doğmaz başlar çile
Kan ağlarken gülsek bile
Yaşantımız düşer dile
Türk mutludur Alman mutsuz

Eğitimin sistemi yok
Halkın bir hak istemi yok
Bu konu da liste mi yok
Türk mutludur Alman mutsuz

Evsiz barksız işsiz kaldık
Genç yaşlarda dişsiz kaldık
Yeryüzünde eşsiz kaldık
Türk mutludur Alman mutsuz

Kordon gibi kemer belde
Yaşlar gözde feryat dilde
Sürünsek de gurbet elde
Türk mutludur Alman mutsuz

Sağlamsak yok takâtımız
Özürlüdür sakatımız
Bol keşkemiz fakatımız
Türk mutludur Alman mutsuz.
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Türkiye Benimle Gurur Duyacak..!

Toplanın ey millet başlıyor oyun
Artık şeytan bile bana uyacak
Yaşarken burada bir sürü koyun
Türkiye benimle gurur duyacak

İlk önce futbolla başlarım işe
Üç-beş gol atarak dalarım düşe
Transfer ayında oldum mu köşe
Türkiye benimle gurur duyacak

Aslında paraya pula taparken
Ağamla paşamla kaset yaparken
Her türlü hileyle malı kaparken
Türkiye benimle gurur duyacak

Bin ceviz kırsam da ağrımaz dişim
Utanmam söylerim gelmişse çişim
Ülkeme hizmeti görev bilmişim
Türkiye benimle gurur duyacak

Hep aynı senaryo hep aynı film
Her zaman gerçeği saptırır dilim
Nihayet doğurdu seksi sevgilim
Türkiye benimle gurur duyacak

Çevremde silahlı insan ordusu
Ne dünya ne ahret ne kul korkusu
Nasılsa hırsızın öter borusu
Türkiye benimle gurur duyacak.
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Ulan..!

İnsanın kanına girdiğin yeter
Sabrımı taşırıp çok olma ulan
Bir şiir yazarsam küfürden beter
Duyunca şaşırıp şok olma ulan

Çıkarın uğruna boynunu eğip
Beslenip büyüdün hep haram yeyip
Maddede açlıktan kırıldım deyip
Manaya gelince tok olma ulan

Nerede yetiştin hangi dolayda
Gerçeği görmezsin hiçbir olayda
Kazancın iyi de işin kolay da
Sıkıyı görünce yok olma ulan

Sen saki değilsin bir dem olmazsın
Güzellik adına dirhem olmazsın
En küçük yaraya merhem olmazsın
Garibin bağrına ok olma ulan

Kendini sıyırıp haklıdan haktan
Bir duvar örersin suçtan yasaktan
Vicdanın görünmez kirden pasaktan
Pislikten öteye bok olma ulan
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Umutlarım Komada

Aşk dolu da sözlerin ya buna ne demeli
Günden güne gönlümde hasretin pekişiyor
Görmediğim gözlerin öldürmek mi emeli
Umutlarım komada hatta can çekişiyor

Hem özledin özlettin hem kendini arattın
Her yan yana gelişte bir bahane yarattın
Ne elini tutturdun ne saçını tarattın
Umutlarım komada hatta can çekişiyor

Yok yere yaşıyorum aslında bu dramı
Işığımı söndürdün tutuşturdun çıramı
Sensiz gülmek hakkımsa sana verdim sıramı
Umutlarım komada hatta can çekişiyor

Bir tuhaf oluyorum yanımda “aşk” dendi mi
İnan mahvoluyorum hayat aşkı yendimi
Sakın beni kınama bırakırsam kendimi
Umutlarım komada hatta can çekişiyor

Sevmek benim gücümdür,tebessümse başarım
Belki bir gün gülerim,buna ben de şaşarım
Bundan böyle dünyada öylesine yaşarım
Umutlarım komada hatta can çekişiyor
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Unutamamış

Dün akşam üzeri ona rastladım
Dedim ki “evlilik sana yaramış”
Başını salladı o an anladım
Sevdiğim beni hiç unutamamış

“Mutluyum” demiyor hiç gülmüyordu
O kara bahtına her gün ağlamış
İtiraf etmiyor sır vermiyordu
Sevdiğim beni hiç unutamamış

Sessizce bakıştık kısa bir süre
Müsaade istedi zamanı darmış
Sevenler ayrıldı göz göre göre
Sevdiğim beni hiç unutamamış
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Unutmamışım

Unuttum diyordum görünceye dek
Görünce anladım unutmamışım
Kendimi kandırıp durmuşum demek
Aslında ben seni unutmamışım

Yolumu çevirdim caymadım ama
Kaç şişe devirdim saymadım ama
Suçluluk duygusu duymadım ama
Aslında ben seni unutmamışım

Ne meyler tat verdi ne meyhaneler
Kader bu diyerek geçti seneler
Ne yalanlar buldum ne bahaneler
Aslında ben seni unutmamışım

Ayrılık acısı böyle yamandır
Çaresi ne yardım ne de amandır
Gerçeği sakladım bunca zamandır
Aslında ben seni unutmamışım
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Uşaklıda Bıraktım

Güzellikler şehrinden İstanbul’a dönerken
Mutluluğa çok yakın, üzüntüye ıraktım
Hüzünlüydüm, buruktum otobüse binerken
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklıda bıraktım

Ana, baba ordaydı, bacı, gardaş ordaydı
Şen şakrak bir kahkaha gözlerde yaş ordaydı
Gerçek sevgi, sevgili, dost, arkadaş ordaydı
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklıda bıraktım

Birbirine yedirdik madde ile şöhreti
Yerin dibine soktuk gururu ve nefreti
Haz aldığım kıymeti, manevi bir serveti
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklıda bıraktım

Bazen bir bütün olduk, gönülleri coşturduk
Bazen el ele verip, şiir için koşturduk
Ruhen çok şey paylaştık, görünüşte boş durduk
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklıda bıraktım

Sabahlanan son gece kalemi aciz etti
Şaha kalkan duygular uykuyu taciz etti
Dostlarımın sevgisi gasp etti, haciz etti
Yüreğimi Uşak’ta, Uşaklı’da bıraktım.
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Utan Be Adam

Karakter yönünden değiştin hızla
Gel arkadaşından utan be adam
Gününü gün ettin karıyla kızla
Yaşından başından utan be adam

Sahte bir sevgiyle yaklaştın ama
Sırıttı gönlüne yaptığın yama
Hak yeyip haklıyı düşürdün gama
Yaşından başından utan be adam

Şimdi şer dolusun evvel hayırdın
Menfaat uğruna insan ayırdın
İşine geleni hepten kayırdın
Yaşından başından utan be adam

Birleşin yüzsüzler milleti soyun
Bu nasıl tezgahtır bu nasıl oyun
Dilerim Allah’tan devrilsin boyun
Yaşından başından utan be adam

Her şeyde yağ gibi üste çıkıp da
Gülmenin tanımı var mıdır tıpta
Sahtekar kullara edilmez gıpta
Yaşından başından utan be adam

Bir doktora görün hocaya okun
Yanlıştan vazgeçip gerçeğe dokun
Çıkmaz mı kokusu yediğin bokun
Yaşından başından utan be adam

Üzülme bu yolda bir değilsin ki
Kapkara lekesin kir değilsin ki
Sevgide çömezsin pir değilsin ki
Yaşından başından utan be adam
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Utanırsın

Bir pohpohla geldin tava
Sen gerçeği ne tanırsın
Sağda solda bize hava
Atma sonra utanırsın

Eğik görüp başlarını
Küçük sanma yaşlarını
Gariplere kaşlarını
Çatma sonra utanırsın

Yem vermezken aç bir kuşa
Aslanları getir tuşa
Dostlarını üç kuruşa
Satma sonra utanırsın

Kilit vurduk diye dile
Kalemimiz çekmez çile
Duygulara artık hile
Katma sonra utanırsın

İster erkek ister kadın
İnsanoğlu senin adın
Menfaatse tek maksadın
Yatma sonra utanırsın

Girme sakın yanlış işe
Kısa yoldan dönme köşe
Ahmet Mehmet Elif Ayşe
Fatma sonra utanırsın
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Uyku Tutmadı

Halimi sordular görenler bana
“Bir şeyim yok” dedim kimse yutmadı
Ben “iyi geceler” dilerken sana
Bu gece gözümü uyku tutmadı

Korktuğum başıma gelecek diye
Her şeyi bir anda silecek diye
Beni bir yabancı bilecek diye
Bu gece gözümü uyku tutmadı

Korkulu bir düştü çattığın kaşlar
Kalbimi bölüştü attığın taşlar
Yağmura dönüştü döktüğüm yaşlar
Bu gece gözümü uyku tutmadı

Affetme yanlış bir yola saptıysam
Affetme başka bir kula taptıysam
Olmadı güzelim neler yaptıysam
Bu gece gözümü uyku tutmadı
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Üstadım

Eğer ki sevgiden aşktan yanaysan
Ne diye tek derdin mal be üstadım
Şarkıdan şiirden meşkten yanaysan
Manevi dünyada kal be üstadım

Dost için diyorsun verdiğim savaş
Maddede hızlısın manada yavaş
ßizleri kandırıp ezme arkadaş
Aklını başına al be üstadım

Menfaat uğruna kullanıp aklı
Kendine yol açtın hep gizli saklı
'Yalancının mumu...' diyenler haklı
Kendini gerçeğe sal be üstadım

Özünle sözün bir olsaydı eğer
Günbegün artardı verdiğim değer
Aslında acı bir zehirmiş meğer
Dilinden damlayan bal be üstadım

Sefanı sürdüğün şu son devrende
Yağcılar yalaklar döner çevrende
Kim baki kalmış ki koca evrende
Kırılır tuttuğun dal be üstadım

ßir yana bırakıp paşayı beyi
Dostlarla paylaşsan mezeyi meyi
Saltanat zevkiyle üfleme neyi
ßir gönül makamı çal be üstadım
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Üstten Aut

Yanıma gelmiyorsun
Kız yüzüme gül bari
Öpücük vermiyorsun
Gözyaşımı sil bari

Rezil oldum aleme
Aşkım düştü ayağa
Oldu olacak yavrum
Yatır beni dayağa

Bu gidişle okunmam
Sanki kara yazıyım
Avdan falan anlamam
Ne tavşan ne tazıyım

Yiğit delikanlıyım
Yalanlara bürünmem
Sevdiğimin uğruna
Ölürüm de sürünmem

Sesim soluğum gitti
Sözde adım Davut'tur
Boş kaleye şut atsam
Yine üstten auttur
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Vatan Borcu

“Tüm Askerlerimize'

Sevginle aşarım ben bu günleri
Ne fala bakarım ne de burcuma
Ardımda bırakıp tüm sevenleri
Gidiyorum işte vatan borcuma

Anamı babamı sevdiğim kızı
abimi ablamı o yaramazı
İçimde saklayıp hatıramızı
Gidiyorum işte vatan borcuma

Gözümde büyüdü uzayan yollar
Boşluğa sarıldı uzanan kollar
Benimle ağlarken çiçeksiz dallar
Gidiyorum işte vatan borcuma

Zamansız bir sevda geldi başıma
Ne halime acır ne gözyaşıma
Elveda dostuma arkadaşıma
Gidiyorum işte vatan borcuma

Eğer Allah bana izin verirse
Gün gelir alırım ben de tezkere
Duayla gönderin beni askere
Gidiyorum işte vatan borcuma
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Yalan mı Söylesin

Yine beni suçlamış yine bana kızmışsın
Sitemlerle dolusun bilmem neden böylesin
Yalnız sen mi ağlayıp sen mi içip sızmışsın
“Sevmedim de” diyorsun dil yalan mı söylesin

Dertli gönlüm dururken günaha gir bakalım
Haram helal deyip de bu aşkı yer bakalım
Kuruntuyu bırakıp bir cevap ver bakalım
“Sevmedim de” diyorsun dil yalan mı söylesin

Senin korkun kendinden neden kılıf ararsın
Gerçeklerden kaçarak söyle neye yararsın
Madem beni özleyip düşlerinde sararsın
“Sevmedim de” diyorsun dil yalan mı söylesin

Sen çektikçe elini nasıl uzansın elim
Sensin izin vermeyen var mı başka engelim
Özde çok kararlı da sözde biraz dengelim
“Sevmedim de” diyorsun dil yalan mı söylesin

Demek seven kalbimin defterini düreyim
Bu sevdanın başına bir çorap mı öreyim
Söylemesi kolaysa sen dene de göreyim
“Sevmedim de” diyorsun dil yalan mı söylesin

Seviyorum inan ki sana uzak olsam da
İçim kan ağlar sahte gülüşlerle dolsam da
Sevsem öpsem diyorum senden bir yüz bulsam da
“Sevmedim de” diyorsun dil yalan mı söylesin
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Yanarım

Beni bir dinlersen iki lafım var
Hep seni düşünür anarım Sevda
Hislerim hakkında itirafım var
Sırf senin uğrunda yanarım Sevda

Kimseyle işim yok yarıştan yana
Niyetim her zaman barıştan yana
Seninle vuslata barıştan yana
Sırf senin uğrunda yanarım Sevda

Nazından sıkılır bıkarım sanma
Her şeyi bırakır çıkarım sanma
Bir söze dünyayı yıkarım amma
Sırf senin uğrunda yanarım Sevda
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Yanılıyorsam

Ne olur bir daha beni arama
Bir abi olarak anılıyorsam
Gözlerin bir ümit veriyor ama
Kendimi affetmem yanılıyorsam

Suçludur severken sevildim sanan
Divane kalbimdir aşk ile yanan
Yüzüne bakamam görünce inan
Kendimi affetmem yanılıyorsam

Seversen ilk defa ben de gülerim
Maziyi unutur derdi silerim
“Üzgünüm” deyip de özür dilerim
Kendimi affetmem yanılıyorsam

Yaptığım bu hata bitirir beni
Belki de kendime getirir beni
Bu hüsran meçhule götürür beni
Kendimi affetmem yanılıyorsam
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Yaşamak Bir Ölümdür

Sensiz seni düşünmek çekilmeyen bir çile
Hasretini tek bir gün taşımak bir zulümdür
Yokluğunla düşmeye alışsam da ben dile
Sensizliği seninle yaşamak bir ölümdür

Ayrı kalmak tutsaklık gönlündeki kafesten
Sağır olmak demektir mahrum olmak o sesten
Sanma sensiz memnunun aldığım bir nefesten
Sensizliği seninle yaşamak bir ölümdür

Ağlamazdı gözlerim senden bıkmış olsaydı
Kahretmezdim dünyamı eller yıkmış olsaydı
Bundan kötü olmazdı canım çıkmış olsaydı
Sensizliği seninle yaşamak bir ölümdür

Yaşayan bir ölüye mutluluk diliyorsun
Sen kalbimi ağlattın gözümü siliyorsun
Deli gibi severdin şimdi dost biliyorsun
Sensizliği seninle yaşamak bir ölümdür
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Yaşamaktan Güzeldir

Silah gibi kullanmam her tuttuğum kalemi
Kastetsen de canıma senin yerin özeldir
Sevemedim yıllardır zaten sensiz alemi
Senin elinden ölmek yaşamaktan güzeldir

Hep geceyi yaşadım olmadı ki sabahım
Hiç olmazsa kabarmaz daha fazla günahım
Benim için dert değil bağışlarsa Allah’ım
Senin elinden ölmek yaşamaktan güzeldir

Benim işim ağlamak neme gerek sevilmek
Mutluluk tattırmadı acı verdi hep sevmek
Gözlerine bakıp da kısmet değilse gülmek
Senin elinden ölmek yaşamaktan güzeldir

Kararını verdinse sana başka ne derim
Son arzumu reddetme gözüm açık giderim
Seni bir kez öpersem inan yemin ederim
Senin elinden ölmek yaşamaktan güzeldir
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Yaşayan Bir Ölüsün

Sen güzelim dünyanın
Çamurusun çölüsün
Gereği yok isyanın
Yaşayan bir ölüsün

Yapmacık neşelerde
Boşalmış şişelerde
Karanlık köşelerde
Yaşayan bir ölüsün

Sözde bizi kandırdın
İçimizi yandırdın
Bir şeytanı andırdın
Yaşayan bir ölüsün

Yazık dedik ah dedik
Eyvah dedik vah dedik
Şimdi sana yuh dedik
Yaşayan bir ölüsün

Bundan sonra ölme hiç
Her gün ağla gülme hiç
Bizi bir dost bilme hiç
Yaşayan bir ölüsün.
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Yatak Odası

Nikâhla başladı hazin törenin
Düğünün derneğin geçti modası
Yüreği dağlandı seni görenin
Mezarın olacak yatak odası

Bir korku uğruna eğildi başın
Gözünden gönlüne döküldü yaşın
Hem yarin ağlıyor hem arkadaşın
Mezarın olacak yatak odası

Sevgisiz döner mi evlilik çarkı
Aşkıma ağıttır duyduğun şarkı
Var mı gelinliğin kefenden farkı
Mezarın olacak yatak odası

Bu hergün ölmektir nerde keramet
Kimseden bekleme aşka merhamet
Kullar bu sevdaya dilerken rahmet
Mezarın olacak yatak odası

Sevdiğin kim senin kimin bu yuva
Ruhunda ben varım bedenin hava
Küçük bir imzayla biter mi dava
Mezarın olacak yatak odası

Uykuda göz görmez kulaklar sağır
Utanma her gece rüyana çağır
Üstünde bir yorgan topraktan ağır
Mezarın olacak yatak odası
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Yeğenlerim

Kimse tutmaz yerinizi
Dünyalara değenlerim
Ayırmam hiç birinizi
Benim canım yeğenlerim

Esracığım ilk gözağrım
Basmak için hazır bağrım
Hem yazım hem ilkbaharım
Benim canım yeğenlerim

Şerafettin baba adı
Dünyalara değer tadı
Şikayetim hiç olmadı
Benim canım yeğenlerim

Müjdeciğim en küçüğü
Hayat verir öpücüğü
Eksik etmez gülücüğü
Benim canım yeğenlerim

En nihayet Mert de bizim
O afacan fert de bizim
Hem neşe hem dert de bizim
Benim canım yeğenlerim

Düşünürken dokuzları
Unutamam sekizleri
İreylerin ikizleri
Benim canım yeğenlerim

Doğru olsun sözleriniz
Her an gülsün yüzleriniz
Ağlamasın gözleriniz
Benim canım yeğenlerim

Yorduğu çok yolun beni
Sorduğu yok kulun beni
Şiirlerde bulun beni
Benim canım yeğenlerim
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Yeni Yıla Girerken

Senden haber alayım gülmeyi de istemem
Gerçi mümkün değil ya sensizliğim sürerken
Aramadın sormadın madem öyle küs demem
Sitemimi bastırdım yeni yıla girerken

Dert etmedi gözlerim hep düşlere kandı da
Seni görmek adına yemini de andı da
kaderimin zulmünden canım fena yandı da
Feryadımı susturdum yeni yıla girerken

Hayatın tadı sevmek tuz aramam aşımda
Sevmek yarı ölmektir belki de bu yaşımda
Yüce dağlar misali şu dumanlı yaşımda
Sevda yeli estirdim yeni yıla girerken

Seni düşünüp sana hak vermiyor değilim
Fakat laftan anlamaz bu sevgiye meğilim
Aşka heves uğruna başlamadı eğilim
Gözüme de kestirdim yeni yıla girerken

Vicdanımla dertleşip cüzdanımı yokladım
Çıkartıp da resmini öpüp öpüp kokladım
Hayalinle başbaşa hasretini okladım
Ayrılığı astırdım yeni yıla girerken
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Yerimi Biliyorum

Kader karşı çıktıysa bu aşkın haklarına
Mutluluk ülkesinden kaydını siliyorum
Yanmadım sakalımın saçımın aklarına
Çünkü senin gönlünde yerimi biliyorum

Sakın korkma üzülme sağda solda içersem
Birkaç kadeh sonrası ben kendimden geçersem
Gözüm açık sayılmaz bu dünyadan göçersem
Çünkü senin gönlünde yerimi biliyorum

Kim neye dayanarak belirledi şartları
Neden nasıl yorumlar açılmayan kartları
Her haliyle sevmektir hayatımız tatları
Çünkü senin gönlünde yerimi biliyorum

Sitemim sana değil bir bencile yanlıya
Elbette kıyamazsın candan olan kanlıya
Sevgin bile ödüldür yorgun delikanlıya
Çünkü senin gönlünde yerimi biliyorum

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yine de Sensin

Vicdanı sızlasa kara bahtımın
Söyle bana dese kimi istersin
Melekler kölesi olsa tahtımın
Gönlümün sultanı yine de sensin

Leyla'yım diyenler gelse diz çökse
Şirin'im diyenler boynumu bükse
Aslı'yım diyenler gözyaşı dökse
Gönlümün sultanı yine de sensin

Hiç hedef almadım parayı pulu
Bayramlık diyerek giyerim çulu
Gözlerim sevse de başka bir kulu
Gönlümün sultanı yine de sensin

Kederim yel oldu ümidim harman
Kimseden istemem derdime derman
Krallar paşalar buyursa ferman
Gönlümün sultanı yine de sensin

Ruhumda fırtına duyduğum her ses
Ayrılık sevdamın kuşuna kafes
İçimde kalsa da aldığım nefes
Gönlümün sultanı yine de sensin

                       ' Güldüremez yüzümü
                       Senden başka hiç kimse
                         Her cezaya razıyım
                       Suçum seni sevmekse ''

                                              MB
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Yine Seni Yazıyor

Dönüp bir kez bakmadın bırakıp da giderken
Düşündükçe o günü yaralarım azıyor
Adını anmam diye bin bir yemin ederken
Kırılası kalemim yine seni yazıyor

Yırtıp attım resmini hayalini taşladım
Duygularım nedense isyanıma kızıyor
Kağıdımı çıkardım “dosta” diye başladım
Kırılası kalemim yine seni yazıyor

Gözün aydın başardın şu dünyamı yıkmayı
Aşk yüzünden bu adam şimdi içip sızıyor
Adım bana borçluyken bir sarhoşa çıkmayı
Kırılası kalemim yine seni yazıyor

Sana duyduğum bu kin bana senden hediye
Günden güne nefretim kime kuyu kazıyor
Küskün kalbim yaralı iyi ama ne diye
Kırılası kalemim yine seni yazıyor
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Yok mu Bir Yolu..?

Bir yazı yazılmış bizden habersiz
İçinde ızdırap göz yaşı dolu
Allah'ım sevenler öyle çaresiz
Kaderi silmenin yok mu bir yolu

Ya benim gönlümü alki sevmesin
Ya benim aklımı alki ermesin
Ya canımı alki acı çekmesin
Kaderi silmenin yok mu bir yolu

Bir yanda sevdiğim perişan ağlar
Bir yanda kalbimiz karalar bağlar
Dostlarım dedi ki 'Allah'a yalvar'
Kaderi silmenin yok mu bir yolu

Hepimiz kulunuz ayrılık niye
Yaratan tek sensin gayrılık niye
İnsanlar bölünmüş sanki ikiye
Kaderi silmenin yok mu bir yolu

Muammer Baydere

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yok Sanıyorsun

Sırtımdan vuranın sen misin ilki
Beni benim kadar çok tanıyorsun
Sen misin dünyada sanki tek tilki
Bir şeyden haberim yok sanıyorsun

Seni de yutacak kazdığın kuyu
Değirmen neylesin taşıma suyu
Riyadır insanın en kötü huyu
Bir şeyden haberim yok sanıyorsun

Sen paraya taptın ben ise aşka
Muhabbet başkadır kurallar başka
Biraz delikanlı olsaydın keşke
Bir şeyden haberim yok sanıyorsun

Sayende nefrettir kustuğum benim
Kendime saygıdır sustuğum benim
Sahtekar dostlara küstüğüm benim
Bir şeyden haberim yok sanıyorsun

İkidir baltayı vurduğun taşa
Kaderde ne varsa o gelir başa
Elimin kiriyle sen mutlu yaşa
Bir şeyden haberim yok sanıyorsun
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Yoksun

Sevgide gülmesi çok zormuş toyun
Gerçi ben kimseye eğmedim boyun
Hep benim üstüme oynandı oyun
Yoksun sen ne yapsam bozamıyorum

Yıllardır aradım mutluluk nerde
En içten gözlere çekilmiş perde
Boynuna sarılıp öptüğüm yerde
Yoksun sen gezip de tozamıyorum

Hasretim vurunca suskun dilime
Kağıdı kalemi aldım elime
Ne dörtlük ne cümle ne de kelime
Yoksun sen bir hece yazamıyorum

Ben senin ardında sense canımda
Hayalin gülümser her an yanımda
Ben seni ararken en dar anımda
Yoksun sen yine de kızamıyorum
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Yuh Olsun (Yarası Olan Gocunsun)

Kalemim silahımdır yazdıklarım ruhsatım
   Hiç kimseyi alnından vurmak değil maksadım
   Haksızlardan geliyor menfaate ilk adım
   Hak edenin yerini çalanlara yuh olsun

   Beyler çıkar peşinde vicdanı hiç takmıyor
   Işık değil sevgiye kibrit bile çakmıyor
   Başardınız sonunda tebessümle bakmıyor
   Gözlerimin ferini çalanlara yuh olsun

   Dalkavuklar hep aynı her devirde sinirdi
   Alın teri çalınır bol bol haram yenirdi
   Kızıp isyan edene 'terbiyesiz' denirdi
   Şu gönlümün terini çalanlara yuh olsun

   Karakterde şüpheli görünüşte ersiniz
   İnsanlardan utanmaz tüm haltları yersiniz
   Biliyorum nasılsa 'yağmur yağdı' dersiniz
   Hakkınızı yiyemem yuh az gelir tuh olsun
   Beyninizden vazgeçtim kalbinize yuh olsun.
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Yüzüme Tükür

“Yaşamam” diyordum “çıkmam sabaha”
Korktuğum başıma gelmedi şükür
Kapını çalmak mı senin bir daha
Yanından geçersem yüzüme tükür

Şansın yok kendini kınarsan bile
Gölgeni istemem çınarsan bile
Gönlümün çölüne pınarsan bile
Bir yudum içersem yüzüme tükür

Her gece elimde bir şişe olur
Halime gülersin pür neşe olur
Koluma taktığım fahişe olur
Bir seni seçersem yüzüme tükür

Bir teselli yarat hep hayal kur da
Yıllarca affını bekleyip dur da
Kini mi öfkemi bırakıp burda
Dünyadan göçersem yüzüme tükür
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Zamansız Gelme

Yeniden dönmeye karar verdiysen
Sevdiğim bu defa amansız gelme
Dert değil bu aşka zarar verdiysen
Sevdiğim ateşsiz dumansız gelme

Olsa da bir akşam bir gün ortası
Bekleme karşında tören kıtası
En güzel şarkının bende notası
Sevdiğim kanunsuz kemansız gelme

Madem karşılıklı talep de arz da
Dilersen değişme kal aynı tarzda
Senin sorunundur sünnet de farz da
Sevdiğim inançsız imansız gelme

Sözümü bitirdim başladı süren
İstersen kabul et istersen diren
Elbette gelir de gider de tren
Sevdiğim bak gör de zamansız gelme
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