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+/- Sonsuz

sonsuzluğa yazsam
                                Aşkını
                                yine de sığmaz
                                dar gelir
                                sonsuzluk Sende
                                incelir,incelir,incelir...

Reyhan Tataroğlu
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1.2.3...Davul Zurna...

İnsan! ...
Bir damlalık zevkin ürünü...
Dünyanın;
Gelini...damadı...ahiretin dünürü

Reyhan Tataroğlu
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14 Şubat...

Bir zamanlar...
Bir sevgi vardı kuldan kula dolaşan
Aşk ateşi ile yanıp...uyanıp...Hakka ulaşan
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33 Beden

Zamandan önce, zamandan sonra ki nedir...
Eskisi de Bir...yenisi de Bir değil midir...

Reyhan Tataroğlu
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A/demlik...

Hayatı her dem yaşamak gerek...demleye demleye
Dem/eden ''Eyvah! ...''demesin unuttum,demlemeye
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A/Yarım

Bilmiyorum...
Kaderim misin,yoksa kederim mi
Alacaklım mısın,yoksa ederim mi
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Abaküs

atılır çentik
                                         tutulur çetene
                                         uyandırınca çimdik
                                         tutulur çene
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Aç..Açıkta...

Doymaz şu nefsim,yerim yok...yerim yok...
Boğulacak gibi nefesim,yerim yok...yerim yok...
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Açılış...

sen
                                        benden
                                        ben
                                        senden
                                        görenim
                                        sende
                                        saray
                                        bende
                                        örenim
                                        yıksan da
                                        yapsan da
                                        sade
                                        olsun
                                        törenim
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Adam gibi...

Dünya meşakkatine dalanlar
Zevke sefaya abone olanlar
Lezzeti yoklukta bulanlar
Ve Arasatta kalanlar
Ağlamak ise ağlamak
Gülmek ise gülmek
Netice çok ince
Adam gibi ölmek...

Kaybolan bilyesini arayan
Saçlarını ay ışığında tarayan
Atlının yanındaki yayan
Ve sırları gönlüne ayan
Ağlamak ise ağlamak
Gülmek ise gülmek
Netice çok ince
Adam gibi ölmek...

Kibri baş tacı yapanlar
Yavru kuşa doğrulan sapanlar
Soya, sopa, ırka tapanlar
Ve Hakk ile geçen zamanlar
Ağlamak ise ağlamak
Gülmek ise gülmek
Netice çok ince
Adam gibi ölmek...

Dostun elinden tutanlar
Öfkesini çiğneyip yutanlar
İblisi anmayıp, unutanlar
Ve günahına pişman, utananlar
Ağlamak ise ağlamak
Gülmek ise gülmek
Netice çok ince
Adam gibi ölmek...
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Ağaçkakan

Söylenenler öte gitmez ise hiç, dan, dundan
Ne farkı kalır meyveli ağacın odundan
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah! Islah

Yarab!
             Seyre dalmışım gökyüzünü,yeryüzünü  herşey  yerli yerinde
             Ateşten bir top bu dünya, ateş ise en derinde
             Bir ben dengesiz,bir bendeki benlik yersiz
             Çıkar uğruna seviyorum sözleri sevgisiz,sensiz
             Birgün olsun hissetmedim,güneşin sıcaklığının azlığını
             Mehtaplı gecelerde ay paylaştı daima  yalnızlığımı
             Ne bulutlar esirgedi yağmur ile gelen rahmetini
             Ne de rüzgar esirgedi serinleten  merhametini
             Sayısız nimetler sunar bize toprağın
             Hergün çiğnese, bakmadan geçsede ayağım
             Ne ağaçlar türlü türlü meyve vermekten bıktı
             Ne  rengarenk çiçekler koku saçmaktan
             Ne  güneş hergün kovalamaktan bıktı
             Ne de ay ard arda kaçmaktan
             Bıkmadı kuşlarda kanatlarını aça kapa uçmaktan
             Hiç bir varlık bozmadı Senin ile yaptığı akidi
             Ne doğum ne de ölüm şaşırdı  vakiti
             Kurduğun düzeni koruyor cümle varlık
             Beni görünce varlığımdan utanıyor arlık
             Yarab!
             İbret olasım geliyor alçaklığıma
             Ya beni ıslah eyle
             Ya da alçaklığımı çak alnıma

Reyhan Tataroğlu
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Ah! şamcı

şişeler lıkır lıkır
                                   dibine vur vur kır
                                   bilmem...
                                   bu sarhoş gönlüm
                                   ne zaman ayıkır
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Ahirden Mektup...

''Efendi''dedi yaşlı adam, gence
Sen daha akıllanmamışsın bence
Servetiyin bellidir dibi
Senin ki birazcık karışık gibi
Dön,nereden geldiğine bak
Galiba,dönmek zor intibak
Hangi akılın peşindesin
Yanlış akılın işindesin
Önce,şöyle bir silkin
''Bismillah ''deyip ilkin
Benliğinin çök ensesine
Kulak ver,Hakkın sesine
Yolculuğunun sonu belli
Dört kollu tahteravalli
Bende geçtim bu yoldan
Dört kollu ile,dört koldan
Bu ne böyle koşuşturma
Daldan dala kuş uçurma
Vurmadan seni bir avcı
Hemen, nefsine ol savcı
Hesaba çek kendini
Bak,hayatıyın neresi dini
Çıkmazlara girmeden çık
Mevlanın her kapısı açık
Sağlığındır en büyük servetin
Servetin olsun sadece,mürvetin
Ki... kaybeder isen eğer onu
İşte o zamandır,hayatıyın sonu
Yaşlı gözler ile yaşlı adam...
Gider iken mırıldanıyordu...
''Tekgöz odam..tekgöz odam...''
Sıçradı uykudan genç...
''Babam...babam...babam...''...
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AhLaKeN çÖkÜnTü/Deyim

yürürken
                         sokaklarda,caddelerde
                         gördüm kızlı,erkekli gençleri
                         ediyorlardı ileri geri
                         o diyor sen serseri
                         o diyor ben serseri
                         aah! dedim
                         şöyle ciğerimden
                         yine vuruldum bir yerlerimden
                         yine birşeyler fırladı yerinden

                         dolaşırken
                         kanalları,okulları
                         gördüm amaçsız o kulları
                         yeter yetmez akılları
                         kırıyordu kafaları kolları
                         dolduruyordu karakolları
                         oof! çektim
                         şöyle derinden
                         yine vuruldum bir yerlerimden
                         yine birşeyler fırladı yerinden

                         seyrederken
                         kahvehaneleri,internetleri
                         gördüm bomboş zihniyetleri
                         hem çekiyor eziyetleri
                         hem perişan vaziyetleri
                         eyvah! derken
                         şöyle içimden
                         yine vuruldum bir yerlerimden
                         yine birşeyler fırladı yerinden

                         bakarken
                         köprü altlarına,duvar diplerine
                         gördüm, rastladım karanlığın sahiplerine
                         kimi iç çeker kendi kendine
                         kimi fırt çeker kendi derdine
                     ............! diyemedim
                         şöyle hiç bir yerimden
                         yine vuruldum bir yerlerimden
                         yine birşeyler fırladı yerinden

                         sererken
                         yastığı,yorganı,yatağı
                         gördüm düştüğüm batağı
                         padişah sarayı,çeribaşı otağı
                         bana güneş düşerken,onlara kırağı
                         Allah! dedi
                         titredi vucudum
                         yine bir yerlerimden vuruldum
                         yine birşeyler fırlattı ruhum...
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Akıl karı...

Ey! Akıl sahibi...
Akıl et de,aklını başına devşir...
Çağırmadan''Akılsız''diye,iblis denen mübaşir
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Akıl yaşta...

bıraktı
                                    elindeki uçan balonu
                                    ve...
                                   ''artık yeter
                                    bunca zaman
                                    senin ne anladığını
                                    anlamaya çalışmaktan
                                    ne anlatmaya çalıştığımı
                                    unutur oldum
                                    adeta unutkanlıkta
                                    kayboldum
                                    lütfen birazcık göster
                                    gayret
                                    anlat anladıklarınıda
                                    ben de edeyim
                                    hayret...''
                                    söz aldı hayrettin
                                    konuştu
                                    kocaman kocaman
                                    bu kadarını beklemiyordu
                                    karşısındaki
                                    kocaman adam
                                    aslında anlamıştı anlatılanı
                                    taa... baştan
                                    ayağa kadar  süzdü
                                    çekti gitti yavaştan...
                                    balon uçtu boştan...
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Akıl+Kalp=İnsan

kalbime isyan ederken
                                  aklım...
                                  fırladı nefes
                                  genzimden
                                  ruh bedenden ayrıştı
                                  beynimdeki enzimden
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Akıldan öte...

Sana inanıpta yola düşen bendim
Baş ile göz ile gören bir bedendim
Düşmanı dost bilip,gönlüme gücendim
Aklım, dalı budaklım,halı budaklım

Senden gayrısı da yaşar imiş bende
Can ile canan bir dolaşır bedende
Aklımı başımdan alan bu gönülde
Aklım, dalı budaklım, halı budaklım

Senin hükmüne boyun eğmedim ben
Ruhtan ayrı ayakta durmaz bu beden
Aklın yolu BİR' dir geçer şu gönülden
Aklım; dalı budaklım, halı budaklım

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Akıllı Ol Kuş

Seher vakti bir kuş kondu pencerene
Kırık kanadı ile gölgesi düştü perdene
Tabip diyorsun ki al koynuna üşütme
Ben garibim zaten söyle koyayım nereme

Seher vakti kuş konmasın pencereme
Kırmasın kanadını, düşmesin gölgesi perdeme
Tabip sende ikide birde laf söyleme
Ben garibim diyorum anlamıyormusun
Bende pencere nerede,perde nerede

Seher vakti bir kuş konmuşsa pencereme
Kırık kanadı ile gölgesi düşmüşse perdeme
Tabip şaşırma ama ne dersen de
Pencerede bende,perdede bende
Asla olmaz deme
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Alemciler

yaşadıkları;
                                 ne bu alem
                                 ne öbür alem
                                 bunlarda
                                 bi alem...
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Alışıla/Gelen/Eee... güle güleee! ! ! ...

Ey! Nefsim...
Unutma ki...
Hakka tabisin, kula değil
Asla! ...
Rüşvete etme meyil
Ya...
Şerefinle yaşa
Ya da...
Şerefsizce eğil
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Alışveriş

doğumdur
                                her nefesi alış
                                ölümdür
                                nefesten her boşalış
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Alt Yapısızlık...

Olay büyük,yaklaşımlar küçük
Fikirler param parça,bölük pörçük
Çözümler çaresiz,çözümler kısır
Öksürmek maraz,şifasına aksır
Herkesten sunu,herkesten bir tez
''İnsanlık'' diye başlar/ı...ez ha...ez...
Mutluluğun formülü verilirken eşantiyon
Her seferinde oluyor,mutsuzluk şampiyon
Tutturulur,el üstünde el oynamaca
Ne kurala uymaca,ne de uygun amaca
Ortada bir akıntı,kapılmış çakıltaşı
Akıntıya''Dur'' diyecek,bari bir akıl taşı
Gündüzleri fıkra,geceleri masal
Doğal sayılar hiç..yaşasın! ! .. asal...
Diyenler hakim olmuş dört işleme
Eşittire sadece kendini eşleme
''Bulduk'' dediklerinin hepside çalıntı
Kitabın dip notlarından,ipsizce alıntı
Sömestr tatilinde verilen bir hediye
Dönüşte sorulacak'' Okumadın,ne diye...''
Çesmelerde son bulur iken,son tısss'ı
Yalancı bulutlardan gelecek fısıltısı...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ambulans

acildi...
                                    ''dört ay sonra gel''
                                    dedi dün
                                    ölüm
                                    daha merhametliymiş
                                    ziyaretine geldi
                                    ertesi gün
                                    selası okundu
                                    cenazesi kalktı
                                    bugün
                                    başımız sağolsun....
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Amele

bir ucu
                                     kerpeten ağzında
                                     bir ucu
                                     hırdavatcı boğazında
                                     işte böyle birşey hayatım
                                     mıh tarzında...
                                     kerpetenden pırtsam
                                     boğaza düşeceğim
                                     hırdavatcıdan tırssam
                                     kerpetenle dövüşeceğim
                                     adalet adalet...
                                     yine bölüşeceğim
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Amiral battı

hayaliydi pembe gemi
                            tutmuştu mandal yelkeni
                            o kadar emindi kendinden
                            fark etmedi dibe çekeni

                            hala ufka bakıyordu
                            bir sigara yakıyordu
                            ıslandıkça ayakları
                            o kendini bırakıyordu

                            göründü birden kara
                            sevindi bağıra çağıra
                            son sözüydü''karam aman aman''
                            akıldan fukara
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An/Nemli Gözlerim

Bir üüf! bile demeye izin vermiyor ise,Rabbim
                             Bırak! ...Ne olur...ayaklarıyın altından öpsün kalbim

Reyhan Tataroğlu
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Anahtarcı

açtık...
                                     bütün
                                     kapıları
                                     çala
                                     çala
                                     aç...
                                     aç...
                                     dedik
                                     hemde
                                     çok
                                     aç...

Reyhan Tataroğlu
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Anlayacağın...

diyeceğim ki zalime;
                             ''Allahu Ekber'' Tekbir kelime
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Annelere! ...

Bir annem vardı,
                              Beni taaa...derinden seven
                              Uğruma,ölüm ile evlenen...

Reyhan Tataroğlu
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Ara Böcük

Sevdiğin ben,ben değilim...
Sevmediğin ben de,değil benim...
Ben...
İçinde beni olan heybesi omuzunda
Bir yolcu bedenim
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Ara/Ba/Bam...

(Fatma Dilay ve Enver Haluk'a Sevgilerimle)

En büyük hediyedir,Allahtan bana
Ne mutlu,böyle bir oyuncağı olana
İstediğim zaman,gıdıklar severim
İstemediğimde,tokat atar döverim
Bazen, meyve gibi çiğ çiğ ısırırım
Bazen pişirir yer,bazen ısıtırım
Geceleri masalım olur,sarılır yatarım
Gündüzleri hayallerime renkler katarım
Bir dediğimi ikiletmez,ikiyi üç etmez
Örümcek adam olur,asla güç yetmez
İyilik severdir,kırmızı başlıklı kız
Balon niyetine şişirdiğim sakız
Robot olur,her istediğimi bir bir yapar
Doğruları gösterir,yanlışlardan sapar
Canım sıkılınca'Kızma Biraderim'
Biner üzerine,uçar...uçar... giderim
Can şenliğim,espiri kaynağım
Ödevlerim için,bulunmaz dayanağım
Yalnızlığımda tek,yegane sırdaşım
Mutsuzluğuma,iğnesiz, tatlı aşım
Dört tekerlekli,dört ayaklı arabam
En büyük oyuncağımdır...
Benim biricik babam...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Arabacı

kaderimse
                                çekerim...
                                kırılsa bile
                                tekerim
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Arabaşı...

Burası... tam yeri
Heybesi omuzunda
Eşeğini kaybetmiş
Bulunca binecek
Binince sürecek
Bi hayli yol var önünde
Akılsız baş
Sefil tabanlar...
Bir geçe sonra sürünecek
.............................................................

Burası...tam yeri
Bak postacı geliyor
Selamı sepete koymuş
Sokaklardaki çocukların
Gölgesi ölmüş
Portakalı baş ucuna gömülen
Hırsız soymuş
Bunada kargalar epeyce gülmüş
................................................................................

Burası...tam yeri
Testisi omuzunda
Pınarı arayan güzel
Zamandan bi habersiz
Avare gece bekçisi
Gece yatar
Gündüz gezer
Minare bu ya...
Çekilir yanık yanık
Eli kulağında
Dili kul dudağında
Bir gazel
.....................................................................

Burası... tam yeri
Toplanır miskinler
Yunusu konuşur
Suyun tadına varmış
Su tadında birini yutarmış
Ben ben de değilem...
Derken....İçerüdeki
'...Zalimlerden oldum'
Diyen birini kurtarmış
İşte o günden bu yana
O göl maya tutarmış
.................................................................

Burası... tam yeri
Takılmış....
Bir bulut peşine
Veresiyelerin hepsi de perişan
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Yani...
Demem şudur ki;
Asıl olan evliliktir
Var gibi görünse de nişan
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Asansör

zemin de bir kat
                             terasta bir kat
                             aradaki farktır
                             hakikat
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Askılık zaman

dökülürken
                                      takvim yaprakları
                                      zamanın gözyaşları
                                      kim koparıyor...
                                      dalında okusak
                                      güneşten önce
                                      imsak...
                                      kerahat yasak
                                      yaşasak... yaşasak...
                                      zaman zaman
                                      zamanı tersinden
                                      yaşasak
                                      şeffaflıkta
                                      aşk yasak...
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Astronot

hizaya gelmeyeni
                         kim getirecek hizaya
                         yalnız, olmaz bu iş
                        çıkmakla uzaya
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Aşk olsun! da...

Kırbaçlar şaklar,gönlümün sırtına
                                Şahlanır kopar,koptukça fırtına

                                Önünde duramaz engel,ne de çengel
                                Duymaz nefsimi,çağırsa da döngel

                               Sökülürken,atılan birer birer dikişler
                               Gönülden olur,usta terzilik işler

                               Aşkı dikerken,sağlam atılmalı ilmek
                               Ölüm olsa bile makas,olmasın kesilmek

                               Aşk,pencereden sevmek,girmektir kapıdan
                               Sarılırken kefene,çıkmaktır ayakkabıdan

                               Aşk,gönül evine giren bir misafir
                               Üç günden sonra ev sahibi olan fakir

                               Aşk,ötelerin ötesi, berilerin berisi
                               Aşk sevenlerindir,sevenlerin öteberisi
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Aşk,akıldan ''/''dür

Akıl...
Sadece gerçeği hayal eder
Aşk...
Terk eder hayali,gerçeğe gider
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Aşka Dair...

Aşksa aşk, çile ise çile
Bir değil, bin candan geçile
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Aşktan Öte

Aşktan gayrı ne var ise, hepsi de yalan imiş
Aşksız geçen ömrümün her anı oyalan imiş
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At binenin...

''Hak '' dedim
                                    çektim kılıcımı
                                    heyhaat!
                                    başımdan aldılar
                                    tacımı
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Ay Çiçeği...

(Yiğenim İlhan/İlter'e sevgilerimle...)

Acı bir tebessümle...
''Ay Çiçeğim'' derken hücresinden
Gözleri dalıyordu
Tek bir noktada kalıyordu
Hıçkırıklara boğuldu ansızın
Düştüm eline imkansızın
Bu olsa gerek son nefes
Ey! Gardiyanbaşı...ses...ses
Elinde bir anahtar
Ha bire ihtar...Ha bire ihtar...
''Sen bana mahkumsun...
Ben deniz,sen bir tanecik kumsun''
Elleri tuttu,kelepçe
Bu da masum bir pençe
Gözler çalar iken kurşunu
Haince bir emir''vur şunu''
Her bakış bir isabet
Ki hesabını...hesap et
Çıkardım teker teker
Biri var ki canımı çeker
Asılırım çıkmaz
''Sık'' derim sıkmaz
Sen hücrede ki sevdam
Ben aşka mahkum bir adam
Biliyorum...
Ey! Gardiyanbaşı
Kalbinin her atışı
Ölümümü bekleyecek
Bilmezmisin ki...
Sen ölünce o ölecek...
Yalvarırken Allah'a
Aşka bir kurban daha
Verilmesin der iken
Güldeki bu diken
Başını öne eğdi
Feryadı göğe değdi
Merhamet değildi gayesi...
İşte onun hikayesi...
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Ay/Yaşım

Aya güneş doğar, güneşe ay doğmaz
Aşk ile yanan, meşk ile soğumaz
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Ayağa düşürme...

o
                                           nur
                                           sen...
                                           bende...
                                           o
                                           nurum
                                           sende
                                           o
                                           nursuz
                                           kalırsam
                                           yaşanmaz
                                           bu
                                           bedende...
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Ayna

dün de
                                     gördüm
                                     seni
                                     bugün de
                                     gördüm
                                     seni
                                     yarın
                                     değiştir
                                     de/seni
                                     mutlu et
                                     beni
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B/eŞiĞiM...

Ol ki dergahı ilahi kapısında maraba
Cümle alem aşk ile desin ' Merhaba! ...'
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B/İlimsel...

Bileşimi kimya, maddesi fizik
O da suya yazılan üç beş çizik
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Bağ bozumu

Ömrüm ekşir asmalarda,tatlanırken goruklar
                       Işgın misali gönlüm,üzümsüz moruklar
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Bağırış Gücü...

Savaşa gebe kalmasın diye dünya
Doğu/m kontrol hapı yutmuş güya...
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Bahçıvan

Aşkın gül yaprağından
                            demledim çayı
                            doldurdum bir bardak
                            aldım yudum yudum
                            Aşk gülümün dibinde
                            uyudum...uyudum...
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Bak/Ma/Son duvar

son duvardan atlarken
                                dediler''durdurun şunu''
                                gönderdiler kör kurşunu
                                gönderen sağır
                                görenler lal olmuş
                                desem k i''bağır,çağır''
                                belli ki adres belli
                                telgrafın kuşları telli
                                sormadan duvarın arkasını
                                içtiğim kahvenin markasını
                                kırk yıl,mırk yıl hiç
                                ya pişti oynuyorlar,ya biriç
                                keyiflerine diyecek kalmamış
                                mutluluktan hiç zevk almamış
                                zıplamayı çekirgeden öğrendim
                                daha zıp... demeden böğürlendim
                                sonsuzluğa son duvardı
                                saydıkları mal,davardı
                                dediler ki''eksik bir mal''
                                ''kim etti bunları ihmal''
                                wandet dedikleri  kurttu
                                çakalları kurt kudurttu
                                kör kurşun,mör kurşun
                                havlamadan konuşun
                                durdurdu Çanakkale
                                bir bir vurdu Kırıkkale
                                yaşanırken bu izdiham
                                denizdi onlara hamam
                                duvar dibinde bir pusu
                                atlayanlardır korkusu
                                hem vurur,hem üşüşürler
                                ağlar duvara,gülüşürler
                                son duvar mon duvar
                                önce saygı durdular
                                sonra kaygı duydular
                                bak/ma/son duvarda vurdular...
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Ballı Adam...

(Gülyaylalı Ömer Bey'e...)
Arı gibidir insan,yaparsa şekersiz bal
İşte arı...işte insan...işte istikbal...
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Baloncu...

Dövünürüm...sevinirim...övünürüm...keyifle irdelerim
Daha sevinemeden yavrucak,iğneler iğneler,delerim

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bay/Kuş...

Ben,aşkı ölüme bıraktım...
Gözlerimin gördüğü
Dilimin söylediği
Kulaklarımın duyduğu
Burnumun kokladığı
Ellerimin tuttuğu
Tenimin dokunduğu
Dudaklarımın öptüğü
Kalbimin attığı
Yüreğimin yandığı...kadar
Sevdim....
Ben...
Ruhumun içinde yaşadığı...
Beden denilen kiralık bir evdim
Ne Mecnun,ne Ferhat,ne de Keremin
Ne Yunusun,ne Mevlananın, ne de nice erenin...
Ermesindeyim...
Ben...
Satır aralarına sıkıştırılmış
İşine gelindiği zaman kullanılan...
Ben...
Bir'Deyim...'
Cıvıl,cıvıl renkler arasında siyah
Gülüşmeler,kahkahalar...
Sevinç çığlıklarının sonunda ki
Ahh! ...vah vah! ... Eyvah! ...
Ben...
Bütün kavuşmalara,hoş geldinlere
Rest çeken Eyvallah...
Nasihatların,nutukların
Vaazların,sohbetlerin,muhabbetlerin
Derlenip,toplandığı,suspus olduğu
İki tarih arasında ki çizgiyim
Ben...
Yeni bir baskıya hazırlanmış
Yeni bir dizgiyim...
Gül ile bülbülü uzaktan seyredip
iç geçiren...
Zevke,sefaya,saltanata
Bir yudum,yoksulluk içiren
Sarayları,köşkleri,bağları,bahçeleri
Viraneye çeviren
Ben...
Kimselerin gayleye almadığı
Gözünden korktuğu
Sesinden ürktüğü
Herkesin,'Uğursuz' diye dürttüğü...
Ben...
Kimsesizlerin,sessizlerin,yalnızların...
Gönüllerine aktım...gözüm gibi baktım...
Ben aşkı...
Ben,aşkı ölüme bıraktım...
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Be! Densizim...

Gönül bize küsmüş, ne yapalım bedeni
Çağırmaz olmuş,susmuş,beden ile gideni
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bE! tErİm

Serinlemek...
Güneşin gölgesinde
Aşkların en güzeli
Güneşin ötesinde
Bir ışık demeti
Süzülür uzaklardan
Kurtulmuş...
Karanlığın karamsarlığından
Binbir çeşit
İblisçe tuzaklardan

Yıldızları gördüm
Çocuklara taç
Yolunu kesmiş
Kin,heva, heves
Kibir, gurur,hırs...
Yapmış zulüm
Masumiyet adalete  muhtaç
Öyle sevimliki
Gözümü alan ışık
Bütün hayallerim rengarenk
Boynuma asılı ölüm
Omuzlarım ayaklarıma denk

Çarpıcı bir açıklama
Bütün suçların itirafçısı
Meyhaneci keyifli
Ruhum...
Günahların şarap fıçısı
' İlahi ente maksudu
Rıdake matlubu'
Rızayı arayan kullar
Maksada erenler
Bir yanda bülbüle
Bir yanda güle
Can verenler
Nerde...
Klavuzu karga olupta
Gümbürtüye gidenler

Bayramlıklarımı giyip de
Elini öptüğüm büyüğüm
Harçlık istemem
Sevgiyle bak, okşa,sev
Yeter...Ki
Ellerini sildiğin havlu
Abdest aldığın su
Suyu kucaklaya güğüm
Olayım...

Nurunda yandı günahım
Gecelerimi uyandıran sabahım
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Senden önceki eyvahım
Ruhum kördüğüm
Himmet eyle...
Ey! ...
Nazarında öldüğüm...
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Beklerken...

Sanmaki bu dünyada mutludur bu kulun
                       Başka çarem yoktur ki,bağlıdır elim,kolum
                       Ne isyanda,ne şirkteyim,dünyadan beşikteyim
                       Sensiz geçen günlerimin her biri bana zulum

                       Ne yemeler,ne içmeler kesmiyor beni kesmez
                       Sensiz rüzgar,sensiz sevda,sensiz aklım esmez
                       Gel desen çağırsan beni,kırarım zincirleri
                       Canım bedene,beden canıma inan ki küsmez

                       Bir gün beni uzaklara götürsen YaRAB
                       İçimdeki şu nefsimi öldürsen YaRAB
                       Sessiz ağlayan gönlümü güldürsen YaRAB
                       İşte geldim kapına perişan,harab
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Belge/Sel

Hayat sahur, ölüm iftar
Biri takdir, biri iftihar
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Ben Nideyim

Aşkı ekmek, su gibi yer içerim
Kalsa nefsime bir kemik, bir derim
Ölüm olsa her gün seyrü seferim
Sana ben değil de, benliğim varır

Hayalin ile kör olsa da gözüm
Nurun ile nura dolsa da yüzüm
Her an Seni dillese de her sözüm
Sana ben değil de, benliğim varır

Emirlerine bir bir etsem de kulluk
Sevaplar yoluma olsa da yolluk
İki cihanda dört yanımda bolluk
Sana ben değil de, benliğim varır
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BeN/dEn/İz

İnsan ala, kara yeşil, mavi deniz
Gökkubbe kaldı, kalkmayan perdemiz
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Bencileyem

Zahire bakınca derler ki' İşte adamın hası'
Bilmezler ki...vurulur batında boynuna tasması
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Ben'den önce'SEN'...

İşte...
Yine böyle bir ortamdı
Bilmem  kimdi..bir şair
Bir şeyler demeye çalışıyordu
Geçmişten geleceğe dair...
.........................................
Sokaklarda lambalar yoktu
Ama...
Gecenin çığlıklarından korkmazdı
Kimse...
Çamura basmaz,yolunu şaşırmazdı
'O kadardı'dedi... 'o kadar da değil' dedimse...
Güneş doğmasada olurdu
Çünki...
Tebessüm eden yüzler vardı
Yeterde artardı...bile
Gönülleri aşk ateşi yakardı
Tufanda neydi,zelzele neydi
Onlara...
İlim aleminde sabıra bir deneydi
Yokluğu yaşamadılar ki hiç...
Varlığı paylaşıp,yokluğa şükrettiler
İlginç...çok ilginç...
Ne potin,ne de üzüm
Ne bağlantıları vardı,ne de bağları
Hak aşkı ile örüyorlardı ağları
Düne borç takmaz
Yarına veresiye vermez
Peşin yaşar,peşin ölür...
Günahı sevapla evermez...
Onlar gider,onlar geri gelmez...
Bilen bilir...bilmeyen bilmez...
Olmaz idi hayatlarında bir an boşluk
Sallandıklarına bakmayın...
'O'...
Aşkın verdiği bir sarhoşluk
'Ben'diyen çıkmadı aralarından
'Benden içerü,Sen,Enel Hak...'dediler
Ben...ben...diyenler
'Ben'demiyenleri yediler...
Haya baş tacı idi imanın
Güzel ahlak ile
Nura dönen her simanın
Merhamet,sevgi... sermayeleri
Şefkat,Şefaat...eserdi yelleri
Adalet terazileri,daima kanaat
Ayırmadan gerilir,Hak için kol,kanat
İnsanlar,hayvanlar,bitkiler...
Bütün varlıklar itaatkardı
Baharda yağmur,yazın hasat
Sonbahar hazan,kışın ise yağan kardı
Ne kimse hayattan
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Ne de kimse ölmekten bıkardı
Ne ecel canı,ne de can eceli sıkardı
Can Canana, gönül rızası ile çıkardı
Onlarda bu alemde yaşadılar...
Onlarda bu alemden göçtüler
Geldiler bir yarım...
Gittiler beş yarım...
Bez parçası ölçtüler...
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Beni yaşamayı bıraktım...

Ya! Rasulallah
                                               artık...
                                      Seni yaşayacağım
                                      taa ki aksa da
                                      son iki damla yaş
                                      gözümden
                                      ikisinde değil
                                      ilkinde boğulayım
                                      dönersem sözümden...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beste/kar

olunca;
                                    akıl saz
                                    söz ise edep
                                    aşk bestelenir hep...
                                    aşk bestelenir hep...
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Bey! gir

her
                               zaman ki
                               gibi
                               kapıyı
                               çaldı
                               ''kim o''
                                yorgundu...
                                ''beyin''
                                 açtı
                                 kapıyı
                                 ''bey! gir''
                                 bey
                                 girdi
                                 gerçekten
                                 kadının
                                 halini
                                 görünce
                                 anladım
                                 sonradan
                                 ben
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Bi vakte kadar

gülmeyi unuttun ise
                              ağlamanın tadını çıkar
                              özlemin olacak sonra
                              hıçkırıklar...
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Bil/İnce...

Haz nerededir, en ince yeri neresi
Haz nefistedir, inceden incedir terbiyesi
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Bilene...

İnsan; midye kabuğunda bir inci tanesi
Definecinin hayali,dalgıcın hazinesi...
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Bilgin....

(Değerli Kardeşim Hakan Ziya BİLGİN Bey'e Sevgilerimle)
Eee...
Bu kadar zamandan sonra
Bir kaç kelam edelim
Senin ile
Dünyada karaborsa olsa
Sende
Ne alırsan 1 ytl cinsindendir
Binbir çile
Suskunluğun...
Ele vermez duygularını
Sanki...
Mahkum müebbete
Doyum olmaz
Sessizliğinde çığlık atan muhabbete
Bilki...
Dağların tepesinde kar durmaz
Seslenir ovalara
' Hey gidi günler hey! '
Bir hıçkırık yankılanır
Dar geçitlerde
Adı  Ziya Bey
......................................................................................

Dostluğun yaveri
Sırtında bir çıkın
Azığını paylaşacak
Bir Şems-i aramak
Sıratıl müstakimi işaret eden
Tabelalardaki ne ilk
Ne de son parmak
Sorumluluğun bilincini
Formülüze eder bizzat
Hakk'a iki büklüm
Haksızllığa inat
Hakk'ı kaldıran bir zat
Sanmaki...
Karayel eser hep
Bu diyarların rüzgarı
Seslenir birgün
' Hey gidi günler hey! '
Bir çift gözyaşı yağmura karışır
Adı Ziya Bey
.....................................................................................

Kışın çat ayazında
Dalından düşen meyve
Olgunluğun kardaki yumuşaklığı
Bahara çevirir zemheri soğukları
Eskimez giydiğin haya
Sende yenilenir
En fazla yamalıklı giydi denir
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Sevgi çiçeklerine
Öpücükler kondurur
Şifaların hakanı, bilgin bir arı
İnanki...
Oğul verir
Tatlı tatlı vızıldar der
' Hey gidi günler hey! '
Kovanda bir kral
Adı Ziya Bey
........................................................................

Gaz lambasındaki fitil
Bitişi umursamayan bir yanış
Camda kalan is
Ölüme susayan üç sahabi
Sendekilerin asıl sahibi
Anlatır bunları Habibi
Seçmelerden birkaç hadis
Manayı yaşayan bir madde
Secdeye uzanan  bir baş
Huzurana varır  yavaş yavaş
Vallahi...
Gün olur konacak yer bulamaz
Baykuşlar acı acı öter
' Hey gidi günler hey! '
Harabelerden bir 'HU' yükselir
Adı Ziya Bey
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Bilme/Ceee...

Bir top sevgi yumağı,oynaşır kedi
Gerisi düzmece...bilmece...eti 7
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Bilmece

meçhulden geldim
                                   meçhulde yaşıyorum
                                   meçhule gideceğim
                                   işte o gün...
                                   ''Sana geldim''
                                   meçhulum diyeceğim
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Bir Aşk Hikayesi...

Bu Memleketin…
Dağları türk…
Ovaları kürt…
Ormanları laz…
Yaylaları çerkez…
Irmakları romen,çingen,abdal…HERKEZ! ! ! …

Bu Memleketin…
Gülleri türk…
Bülbülleri kürt…
Arıları laz…
Petekleri çerkez…
Kır çiçekleri romen,çingen,abdal…HERKEZ! ! ! ...

Bu Memleketin…
İmsağı türk…
Öğleni kürt…
İkindisi laz…
Akşamı çerkez…
Yatsısı romen,çingen,abdal…HERKEZ! ! ! .

Bu Memleketin…
Bayrağı türk…
Rengi kürt…
Hilali laz…
Yıldızı çerkez…
Direği romen,çingen,abdal…HERKEZ! ! ! ...

Bu Memleketin…
Özü türk…
Sözü kürt…
Gözü laz…
Yüzü çerkez…
Közü romen,çingen,abdal…HERKEZ! ! ! ...

Bu Memleketin…
Kışı muhabbet…
Baharı sevgi…
Yazı aşk…
Güzü özlem…

Bu Memleketin…
Adı SEN…
Soyadı BEN…
Babası SİZ…
Anası BİZ…
İkameti ONLAR…

Hulasa…
Bu Memleket…
Leyla…
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Bizler…
Mecnun…
Aşkımız SONSUZ…
Yolumuz upuzun…
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Bir çiçek Bir böcek

Bir yusufcuk kondu dalıma
                            Dedi; ne güzel kokuyorsun
                            Baktım şöyle ahvalına...
                            Dedim; sen peygamber mi
                            Oluyorsun.
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Bir doğru 4 yanlış

doğru ile yanlış çarpışır
                      arada kalanlar
                      birbirine yapışır
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Bir güneş bir ay

Ne gezegen ne yıldız beni cezbediyor
               Takıldım peşine aklım geziyor
               Çıkamaz oldum senin yörüngenden
               Ateşe düşen bir aşka benziyor

               Her sabah her gece birlikteyim senle
               Ayaz gecelerim ısınır busenle
               Dayanılmaz bir sevgin sımsıcak bende
               Yakalım dünyayı aşktan gel senle

               Bir değil bin kere sana dönerim
               Ay olsam gecende nurum sönerim
               Güneşimsin benim bende kölenim
               Sendeyim sevgilim ölde öleyim
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Bir harf öğretmek

Öğretmenlik ile güzeldir gülmek, eğlenmek,öğretmek
        Küçüklükten beri insanı konuşturmak,dillendirmek,söyletmek
        Fidan iken büyütüp meyve veren bir ağacı seyreder gibi seyretmek
        Ne kutsaldır bir insana bir harf öğretmek

       Öğrencilere hem eğitim hemde öğretim vermek
       Ne ayırım yapmak nede hiç birinde yoktur öğrenciyi yermek
       Ondadır ana,baba,kardeş şefkatiyle herkesi sevmek
       Ne kutsaldır bir insana bir harf öğretmek

       Yurdun yedi yerini görev aşkı ile gezmek
       Bulunmaz onun ruhunda çalışkanı sevip tembeli ezmek
       Konuşur bazen dil yerine gözleri süzmek
       Ne kutsaldır bir insana bir harf öğretmek

      Tatlı meşgaledir öğrencinin elini,yüzünü temizlemek
      Onların hareketlerini,davranışlarını,hayatını gözlemek
      Ders bitimi ile ertesi günü bekleyip özlemek
      Ne kutsaldır bir insana bir harf öğretmek

      Bir amaç olur daima öğrencilerin bilgisini pekiştirmek
     Olmaz onda karamsarlığa düşüp,çekip çekiştirmek
     Kimini doktor kimini mühendis kimini hakim...yetiştirmek
     Ne kutsaldır bir insana bir harf öğretmek

     Vatan uğruna kalemle savaşıp şehit düşmek
      İnsan sevgisi ile yanmak,kavrulmak,pişmek
     Yoktur onda cahile tepeden bakıp şişmek
     Ne kutsaldır bir insana bir harf öğretmek

     Gelecek için ilerici,çağdaş gençlik üretmek
     Yurdun her karış toprağını savunup diretmek
     Tek gayesidir dünyaya haykırıp Türkü yer etmek
     Ne kutsaldır bir insana bir harf öğretmek

     Ayyıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırıp yüceltmek
     Türk Milletini devlendirip rakibini cüce etmek
      Millet,vatan aşkına şarkılar söyleyip hece etmek
      Ne kutsaldır bir insana bir harf öğretmek
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Bir ihtimal daha var...

''Gel'' diye
                                      birden çağırdı
                                      ölürümde gitmem dedim
                                      nafile...
                                      gördüm ki
                                      ölümde sığınılacak bir  bağırdı
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Bir iki çizgi...

Nur...
Diyarında gezerken
Ruhuma düştü
Beyaz bir leke
Ürpertirken yalnızlık beni
' Korkma ' dedi
Bir kaç melaike
İşte o gün asıldım
Adım ' Alak '
Sensizlikte
Depreşirken hücrelerim
Beynim allak bullak
Gecem muallak, gündüzüm muallak
Sandım...Sana kandım
Kandığımı Sen sandım
Sensizlikten usandım
..................................................................
Daha...
İlk adımda arandım
Açlıkla terbiye
Bir kaç damla süt
Düşmeden dilime
Mamalara karıştırılır
Bebecikli kurabiye
Çıngırakların çıngırtısı
Avutur, uyutur...
Ninnilerin mırıltısı
Ben...
Sevda denizlerinin
Azgın dalgalarına çarpan
Aşk martısı
Sandım...Sana kandım
Kandığımı Sen sandım
Sensizlikten usandım
........................................................

Bir zaman...
Şıkırdarken yuvarlanan bilyeler
Çevrilen topaçların vınıltısı
Döndürür başımı
Çelik çomakların tıkırtısı
Isırmaya fırsat vermez
Ne karpuz dilimini
Ne de peynir dürümlü aşımı
Kazandığım an ki sevinç
Kaybettiğimdeki hüzünlü gözyaşımı
Sandım...Sana kandım
Kandığımı Sen sandım
Sensizlikten usandım
..............................................................

Rüzgar...
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Kavak yelllerine sebep
Delikan gönüllerdeki heyecan
Akıl rotası şaşkın
Bozuk bir ibreye odaklanmış
Sevgiler, sevdalar, aşklar
Bıyıklı - bıyıksız, boyalı - boyasız
Dudaklanmış...
Masumiyet boş beşikte
Belenmiş kefene, kundaklanmış
Çekiştirilirken...curk...curk...
Şekere banılan emzik
Kanatır iken yüreğimi
Atılan bir iki çizik
Sandım...Sana kandım
Kandığımı Sen sandım
Sensizlikten usandım
................................................................

Durak...
Herkese ayrı ayrı
Herkese özel  oturak
Dipler... karanlık yada aydınlık
Duvarlar...gölgeli, gölgesiz
Duvar dipleri....sınırsız,  bölgesiz
Köşeler... dönülen, dönülemeyen
Avlular... örülen, örülemeyen
İnsanlar... görülen, görülemeyen
Bastonlar, tespihler
Pipolar, zippolar
Elde gezilen şişeler
İçinde yaşar dert arayan
Dermankar, devakar
Sülüklerdeki neşeler
Ya yaraları sarar
Yada yaralarcasına deşeler
Bilinmez ki...
Karanlığı mı, aydınlığı mı eşeler
Yine muhasebede açık var
Girdi bellisiz, çıktı bellisiz
Sebep bellisiz, sebep belli biz
Sebep belirtisiz bir iz
Sandım...Sana kandım
Kandığımı Sen sandım
Sensizlikten usandım
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Bir Sendekiler...

Artık...
Kendine gelmenin zamanı
Zaman ise ömrün azmanı
Tersinden yaşıyorsun hayatı
Ayır...taze ile bayatı
Üç,beş karartıyı sanma gölge
Onlar...güneşi görmeyen bölge
Girdi,çıktılar ise hesabın
Madde olur sadece muhatabın
Bir gül...etrafı ayrık otu
Bülbül sessizce bırakmış notu
Dön bak,sabah bıraktığın yere
Bıraktıklarına verdiğin değere
Yuvada kalmış bir kaç çöp...
Lüğe dönmeden seccadeni öp
Kuşların sesi bu,kırılıyor dal
Ya aptalsın,ya da abdal...
Her gün yaptığın amaçsız uğraş
Dipsiz tencerede kaynayan aş
Hep kendinden vurursun dem
Nerede Havva,nerede Adem
Dolaştığın yolun sonu kördüğüm
Bildiğim birşey yok,gördüğüm...
Bir yanda çan,bir yanda ezan
Bocalamaktır çektğin cezan
Kurduğun düzenden geliyor çatırtı
Damını akıttı,çatını kırdı...sanma lakırdı
Olmadan bir yığın enkaz
Temeli sağlam at,sağlam kaz
Vur nefsine şifresiz kilidi
Kapat kapıyı,çal kibriti...
Ne kadar takarlar ise taksınlar taç
Akıl aldıkların,akıla muhtaç
Bir Sensin...Bir Sen değilsin
Yeter! ...Uyan...kaldır başını...
Ya arşa değsin,ya da secdeye eğilsin...
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Bir Sendeyim

gözlerimden
                                sonbahar yaprakları dökülüyor
                                bak!
                                gözlerin bana gülüyor
                                yine hasret,yine hüzün
                                ne gündüzün güneşinde
                                ne gecenin zifiri karanlığında
                                gitmez ki kör olmayasıca
                                yüzün
                                kalmadı artık
                                hayaline ihtiyacım
                                ben sana,ben sevdana
                                ben sevgine açım
                                sana muhtacım...
                                e'be yeşil gözlüm
                                söyletme beni
                                seyrederken
                                manzaralar kıskanırdı
                                seni
                                yüreğinden gözlerine akseden
                                deseni
                                kaç asır oldu gideli
                                sen oralarda divane
                                ben buralarda deli
                                yok artık
                                ayırmam gözümün önünden
                                çok ders aldım inan ki dünden
                                ne gökte,ne yerdeyim
                                ne ölüde,ne dirideyim
                                bir sendeyim,bir bendeyim
                                daha ne deyim...
                                aah!
                                sınır tanımaz yürekteki yangınlar
                                feryatlar
                                ne bilirler ki beni
                                şirinler,ferhatlar
                                küskünüm
                                kokunu getirmeyen rüzgarlara
                                küskünüm
                                sensiz gelen baharlara
                                isterse
                                sensiz bütün ömrüm geçsin
                                yaz sıcağında
                                isterse
                                sensiz bütün ömrüm geçsin
                                kış kucağında
                                sensiz
                                hangi hayat beni seçerse
                                seçsin
                                yeter ki
                                senden alıkoymaktan
                                vazgeçsin
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                                hani diyorum
                                ansızın çalsan kapıyı
                                desem ki
                                ''kim o''
                                 sadece alsan  nefes
                                ne enfes olurdu
                                değil mi
                                ne enfes...
                                yeşil gözlüm
                                kalubeladan sözlüm
                                ben sana vurgunum...
                                sevda özlüm...
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Bir şişe aşk

körkütük sarhoş iken
                                aşkından
                                ayyaş ile damgalandım
                                damgaya gam yemedim
                                ayyaşa gamlandım
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Bir varmış...

dünyada ki her şeyin aslı vardır
                            yalanın dahi...
                            O da''doğru''dur
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Bir zamanlar...

Cedelleşir dururum kendimle,yoktur sana vaktim
                           Var dediğim an,bilesin ki ben bir vakittim...
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Bir/İlerindeyim

yaşarken ölüleri
                                 ölürken dirileni...
                                 biliyorum
                                 bir yerlerde
                                 biri var
                                 bekliyor birileri...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Birebir...

minber bir
                                 hutbe bir
                                 durma
                                 aynı kapıdan gir
                                 ne sende kir...
                                 ne bende kir....
                                 'keşke
                                 gelmeseydiniz
                                 oyuna''
                                 diyecek
                                 Münker,Nekir...
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Biri de Bir...

Sönmez bu meşale, alevi Nur, yakıtı Nur
Kader rüzgarı ki, birinden birine savurur
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Biri SEN...

İki kapı...
Biri açılırken
Diğeri kapanır
Diğeri açılırken
Biri hesap sanır
.......................................................

Yuvarlanan...
Şeylerin tıngırtısıdır
Rahatsız eden...
Şeylerden çok
Yuvarlanan olur kaybeden
............................................................

Kim kime
Dum duma
Yükseklerden seslenir
Bir huma...
Alçaklarda..nefsim
Geçti yine hücuma
..................................................................

Duramadım...
Alacakları tahsile
Memur tayin ettim dilimi
Beden perişan
Ruh perişan
Taaa...
Ciğerlerime kadar
Çektirdim filimi
...................................................................

Aç gözlülükten...
Ayaküstü aparatifler
Dokunur olmuş özüme
Sıcak çorba...
Tüterken burnuma
Mangalda kül bırakmadım
Döktüm,döküştürdüm közüme
....................................................................

Olunca....
Boş dersleri
Doldurmanın yolu öğretmencilik
Hal ve davranış notları
Hep...
Yıldızlı bencillik...
Hep...
Yıldızlı bencillik...
.............................................................

Çekiştirdikçe örtüyü
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Açıklardan rüzgar eser
Kapatılmaz ise delik
Verilmez ise ser
Olacağı bu... üstüne üstelik
En  yeni değerlerin
Paspas ile özdeş...
Gündelikçinin hesabı...gündelik...
...............................................................

Olsa da...
Bedenler sırt sırta
Ruhlar yüz yüze
Hiç küsermi
Bak..
Gündüz geceye
Gece gündüze
............................................................
Bilesiniz ki...
Hamallıkta ki marifet
Değildir yük
Değil midir ki
Yük altında ezilmektir
Büyüklük
.................................................................

Haddi aşmak...
Sınırları bilmemektir
Sınırları çizmek ise
Sırlara ermektir
.....................................................................
Bir bir
Pencereler kapatılır
Bir bir
Perdeler çekilir
Lakin...
Kapıcılar kapatır da
Kapanmaz kapılar
Utanır...çekinir...
........................................................................
Biri varmış...
Diğeri yokmuş
Biri ile Diğeri
Ederken ileri geri
Keser hesabı
YÖNETİCİ
Çekince ikisinide içeri...
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Biriciğime...

Seni sevmek bir başka güzel
Evvelden ta ahire kadar
Nurum sensin, yok başka özel
İsminden öte, aşkın yakar

Sevdamın bir adı da nur, sen
En güzel aşk senle yaşanır
Var oluşumsun desen desen
Melekler de seni kıskanır
Ey! mutluluğumun son resmi
Korkma, ölüm bize adres mi

Bir tanem ben sana vurgunum
İkincisi yar olmaz bize
Rab dedikçe biz Rabbimize

Bugün öğretmenlerin günü
Aşkım her günün böyle olsun
Şu anı yaşa, bırak dünü
Kalbimde hüzünün son bulsun
Aşkı yaşarken zaman dursun

Gönlümün sensin gonca gülü
Üç günlük dünya bu, sanma dört
Zaman öttürür şu bülbülü
Ey! sevgili kafesimi ört
Lisanı hal ile sende öt

Ne desem boş, aşktan gayrısı
Uğruna versem de canı, az
Reyhanın yok senden ayrısı
Şükürdür bu, benimki niyaz
Eskimez  bir şarkı bu, bitmez
Nur sende, karanlıktayım ben
İçimi yakar aşk, incitmez
Mecburum sana, ah! bir bilsen
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Birim Bir...

Bir beden,bir ruh,bir deri,bir kemik
Bir'den var,Bir'den yok olan,Bir'de Ademik
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Birler basamağı

bu yola
                                  köprüler kuruldu
                                  basamak basamak
                                  basamak uğruna
                                  hiç bir kulu
                                  çiğneyip
                                  hiç bir kula
                                  basamak...
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Bizim Dağ

Çaldı…
Acı bir siren
Üç kat sefer tası
Elinde indi
Hayatın son
Ölümün ilk istasyonunda
Ömürden emekli
Bir makinist
Durunca kara tren
Eyvah! ...
O sen miydin enişte
Dilerim…
Bu son gidişte
Mekanın cennet olur
Cennette bir bağ
Biliyor musun…artık
Sensiz yeşermez oldu
O sevdalandığın Bizim Dağ
……………………………………….

İncinmekten çok
İncitmemekti desturun
Kurulsun sofralar
Toplansın eş, dost
Yine mi kürek kebabı, ya enişte
Tebessümle gelen davet
Hele gelin, sofraya kurulun
Muhabbete oturun
Bu veda yemeği de kimin
Bi dakka, durun…
Eyvah! ...
O sen miydin enişte
Dilerim…
Bu son gidişte
Mekanın cennet olur
Cennette bir bağ
Biliyor musun…artık
Sensiz çiçekler açmaz,
Kuşlar ötmez oldu
O sevdalandığın Bizim Dağ
………………………………………..

Temiz…
Temizliği seven
Tertip düzen
Giyime gösterilen en büyük özen
Şıklık…
Takım elbise, yumurta topuk
Aynanın karşısında
Beyazlı bir adam
Yeni mi aldın bunu enişte
Demeye kalmadan
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Müessesenin ikramı bir kefen
Giyilmiş ansızın, sehven
Eyvah! ...
O sen miydin enişte
Dilerim…
Bu son gidişte
Mekanın cennet olur
Cennette bir bağ
Biliyor musun…artık
Sensiz kuzudan, koyundan oldu
O sevdalandığın Bizim Dağ
……………………………………………….

İnsanı, tabiatı…
Bütün mahlukatı
Yaradılanı severim
Yaradan dan ötürü
Bu sende ki
Sevginin bir başka türü
Hayata hep bu pencereden baktın
Hani derler ya
Su gibi geldin, su gibi aktın
Hem içimizi, hem de dışımızı yaktın
Durma, yürü…
Ay Ramazan, gün Cuma
Mağfiret geçti hücuma
Düşerken bir iki damla dua avucuma
Gözlerini kapatır biri
Batını bende…
 ‘Allah’a ısmarladık’ derken zahiri
Eyvah! ...
O sen miydin enişte
Dilerim…
Bu son gidişte
Mekanın cennet olur
Cennette bir bağ
Biliyor musun…artık
Sensiz sessiz sessiz ağlar oldu
O sevdalandığın Bizim Dağ
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Boğmaca

ne
                                     zaman
                                     ömre
                                     ne
                                     ömür
                                     zamana
                                     sığar
                                     bıraksam
                                     ikiside
                                     birbirini
                                     boğar
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Boya badana...

şükürsüzlük
                                        hali;
                                        bir
                                        ressamı
                                        anmadan
                                        tablosuna
                                        övgüler
                                        yağdırmaktır
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Boyacı Küpü...

Aşkı çekmişler gecenin koynundan
Vurmuşlar gündüzün rengine
Tek/Bir fırça izi bile görünmez
Her renk ahengi ahengine, dengi dengine...
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Böylesi...

Bir harf öğretenin kırk yıl olmalı kölesi
Kılı kırk yarıp, ölesi sevmeli...ölesi...
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Bu Defa...

Pencere kenarında
Yalnızlığına eşlik eden
Yağmur sesleri
Çağırıyordu sessizce
Ayrılığın eşiğine gelmiş
Vedalaşan nefesleri...
O yine dalgın
Yine hüzünlü
Maziye dalar iken
Acı bir tebessüm ile
' 595 Vefa Küçük...
Yine mi sen
Seni gidi haylaz
Neler çekiyorum senden
Bir bilsen...'
Sözleri geldi bir anda
Gönül diline
............................................................................

Ahh! ...Vefam..ahh!
Sen değil miydin
Sınıfın...
Ne sınıfı, hatta okulun
Hadi hadi...
Taa ki...mahallenin
Başının belası
Sen değil miydin
Haylazlığın,yaramazlığın
Tembelliğin dik ala'sı
Derken...
Islatıyordu
Jilete küsmüş sakallarını
Bozulmuş musluk başı
Göz bebeklerinden düşen
Göz yaşlarının her damlası
.................................................................

Ahh! ...Vefam...ahh!
Öyle yalnızım ki
Pencereme kuşlar bile konmuyor
O kadar ekmek ufaladığım halde
Yoksa...onlardamı farkında hastalığımın
Bi daha zahmet olmasın,doğramasın
Diye yemiyorlar yemlerini
Zağar ki, herhalde...
...........................................................................

Ahh! ...Vefam...ahh!
Biliyor musun
Hatırımdan hiç çıkmıyor
Öğretmenler gününde
Aldığın hediye
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Sahi yahu! ...söylesene
İskambil kağıdından
Olur mu hiç hediye
Ne diye aldın
Bilmem ki...ne diye
Hoş...
Ne fark eder ki
Gül getirenler nerede şimdi
Nerede...
Kağıdı boş verde
Vefan deva oldu
Bu vefasız derde
........................................................................

Ahh! ...Vefam...ahh!
Nasılda hemen tanıdın beni
Sırtlayıp götürürken
Kemik yığını bu bedeni
' Kokundan tanıdım kokundan,öğretmenim...'
Ahh! ...
Vefa...Vefa...Vefa...Küçüğüm
Benim...benim...benim...giden
Bu defa...
...........................................................................
Pencere kenarında kuşlar
Muhabbetle yemlerini yer iken
Okul önlüğünü çıkarıp
Hastabakıcı önlüğünü giyen
Vefa...
Vefasızlar adına
Morga indiriyordu öğretmenini
Son defa
' Daha çok gençti...' diyen vefasızlar
Mırıldanır iken...
.....................................................................................

Vefasız terk etti,çağırırken Vefa
Vefamın sırtında giderken son defa...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu yol...

Bu yol
Zamandan uzak
Güneşin, ay'ın, yıldızların
Yağmurun, karın, rüzgarın
Dağların, taşların
Bağların, bahçelerin
Çiçeklerin, böceklerin
Kurtların, kuşların
Derelerin, ırmakların
Aşkın, sevdanın
Memleketinden geçer
Bu yoldakiler...
Şeksiz, şüphesiz
Ve sessiz sessiz
Hakk'ı anar, Hakk'ı seçer

Bu yol
Zamana beş kala
Tavukların, cücüklerin
Koyunların, keçilerin
Merkeplerin, atların
Kerpiç evlerin, köy odalarının
Mütevazi camilerin
Damların, loo taşların
Tarlaların, tapanların
Tırpanların, sabanların
Kasketlilerin, takkelilerin
Şalvarlıların, tumanlıların
Sümüklü, ayakyalın çocukların
Memleketinden geçer
Bu yoldakiler...
Vuslat diker
Hasret söker

Bu yol
Zamana gebe
Doğum sancılarının
Ölen mutlulukların
Gölgesiz binaların
Acımasız makinaların
Kokmayan çiçeklerin
Ötmeyen kuşların
Dibe vuran uçuşların
Gülmeyen yüzlerin
Görmeyen gözlerin
Sevmeyen sözlerin
Olmayan sabahın
Doğmayan ayın
Adı unutulmuş sevdayın
Memleketinden geçer
Bu yoldakiler...
Diri doğar
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Ölü göçer

Bu yol
Zamanı durmuş
Hizmeti kurmuş
Güneşin batmadığı
Ayın yatmadığı
Yıldızların karartmadığı
Sessizliğin hakim
Sensizliğin mahkum
Aşkın umman
Sevdanın dalga
Doğumun sahil
Ölümün kum
Varlığın zakir
Yokluğun şakir
Gönlün zengin
Ömrün fakir olduğu
Memleketten geçer
Bu yoldakiler...
Hizmet eker
Himmet biçer
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Bul/Aşık

Ey! Genç..
Gördüğün değildir,mutlu eden
Değil midir ki toplamı beden
Cazibe ne gözde,ne de kaşta
Aşk; cezbeden Nakkaşta
Fırtınalar koparsada yüreğinde
Sandalında yoktur,küreğinde
Boğmaya birebir,bir deniz
Sevgiden kalmaz,birden iz
Bindiğin bulutlar çarpışır
Şimşekler seni kapışır
Islanırsın ahmakça,yada sağnak
Hangi beden olur sığınak
Her saat kurduğun hayalin
Uyandırmaz ise, vay halin..
Peşinden koştuğun,gördüğün...
Aklında kaç soru kördüğüm
Çözdüğün sadece saçları
Onlar şehvetin kırbaçları
Döktüğün onca gözyaşları
Kurutur ömürden yaşları
Gözlerinle görme,yüreğinle gör
 Gör artık! Ne olur...
Göz mü nankör,yürek mi kör
Ey! Genç...
Geç olmadan... geç...
Yaşamak istiyor isen aşkı
Geç bedeni,geç...geç...
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Bulamaç..

yanlışa
                              karıştı
                              karışmadı
                              ortalık
                              yanlışı
                              karıştırdı
                              karıştı
                              ortaklık
                              ne
                              ısındı
                              ne
                              soğudu
                              orta/m
                              ılık..

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Buluğ...

Kızmak istemiyorum artık sana
                             Bıraktım seni sere serpe
                             Senden yok hayır bana
                             Sevgi sende daha körpe

                             Tomurcuk misaliydi halin
                             Açarsın diye bekledim her seher
                             Bitmedi hiç sorgun sualin
                             Kaç sefer reddettin kaç sefer

                             Ben senden vazgeçtim
                             Artık uçuyorum başka goncalara
                             Kendime yeni bir gül seçtim
                             Gerek kalmadı oncalara
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Buluşma

Hakka dayanır ise aşkın ucu
Tabii ki Hak olur ara bulucu
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Bulut olmak

Bulut olmak ne büyük bir özlemdir.
Kimileri semalarda gezer,duman olurlar büyük dağların başında.Dertlerini
dinlerler,paylaşırlar.Kimileri gölge olur biçare insanoğlunun tepesinde,ferahlatır
onları.Kimileri de hayal olur uçmak isteyen çocukların pembe dünyasında.
           Bir bahar ayında güneşin sımsıcak duygularının ısıttığı toprağın özünde yer
alan,ona hayat veren bir damla suyun uzun bir yolculuğa çıkarak arşı ala'da bir yerlerde
arkadaşlarını beklemesi bir özlemdir.Bu sözünde duran ilk neferdir,bu davada can
veren.
An gelir uyanır derelerdeki,nehirlerdeki,göllerdeki,denizlerdeki,okyanuslardaki
neferler.Onlarda bu kutsal görev için seçilmiş damlalardır.O dost sıcaklığın çağrısına
dayanamazlar,büyük bir aşkla süzülürler her zaman ki gibi randevu yerine.Yolculuk
bittiğinde hasretle karşılanırlar,kucaklaşırlar ensarların muhacirleri kucakladığı
gibi.Birbirlerine anlatacakları o kadar çok şey vardır ki...ama onlar son neferleri
beklerler büyük bir coşkuyla.
           İşte onlar hep özgürdürler.Boşlukta,havada yüzerler.Onlarda son çağrıya
uyarlar ve büyük bir hızla yarenlerini,dostlarını bekletmeden varırlar muhabbet
ortamına.Son muhacirlerdir onlar.Öbek öbek olurlar,her öbekte ayrı bir sohbet.Ayrılık
süresi içerisindeki yaşadıklarını birbirlerine anlatırlar.Kimileri, hayat verdikleri toprakta
yetişen ve insanoğluna can veren ağaçları,meyveleri,sebzeleri,tahılları
şükretmeden,hesapsızca,sırf kendi çıkarları uğruna insanların nasıl talan ettiğinden
bahseder,dert yanar.
Kimileri,içinde yaşattıkları ve insanoğlunun hizmetine sunulan canlıların nasıl
katledildiğinden dem vurur.O bir bebek gib masum,saf damlalar topluluğunun nasıl
kirletildiğini anlatır,acı acı.
           Son neferlerin acısı daha büyüktür.Kendilerine ve hizmetine sunulan canlılara
hayat veren havanın nasıl yok edildiğini,nefes alıp vermenin,nasıl zorlaştığından
bahseder.Hepside hem fikir olmuşlardır,insanların kendi sonlarını kendilerinin
hazırladığı konusunda.
Ama onlar, yinede o kutsal görevlerini yerine getirmek isterler,büyük bir huşuyla ve
birden çalışmalar hızlanır,bir işaretle bir araya gelirler.Öbekler büyür,büyür duygular
artık son noktaya gelmiştir.Hepside çok dolmuşlardır insanların bu haline.Kararmıştır
benizleri,karalar bağlanmıştır başlara.
           Ve bir''OL''emri ile birbirlerine koşarlar,bir muhacirin bir ensarı kucaklamak
isteğinde olduğu gibi.Ama bir fark vardır.Ensar ile muhacir kavuştuklarında acı
hissetmezler,acılarını dindirirler.Ya onlar,onlar ise kavuşma sonrasında
sarsılırlar,ateşler,çıngılar çıkar vucutlarda,yanarlar,kavrulurlar.Lakin hiç bir insanoğluna
hissettirmezler bu yaşadıklarını.
            Artık bundan sonra, bütün dolmuş duygular bardaktan boşanırcasına
yeryüzüne inerler.Rahmet olurlar,can verirler,kendi canlarından olsalarda.Ama onlar
şehitler gibidirler,ölü değillerdir.İnanırlar tekrar dirileceklerine ve beklerler bir başka
baharı büyük bir özlemle.
            Bulut olmak ne büyük bir özlemdir,ÖZLEYEN için.
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Bunca Zaman

Sandım, aşk pınarından içiyorum kana kana
                             Divane olmuşum,dönmüşüm deliye
                             Bak şu pervasızlığıma,bak şu aldatana
                             Yumuşamaz yüreğim,dönmüş çeliğe

                             Halbuki,marifetmiydi yanıyorum demek
                             Var iken sükut,gönülden sohbet
                             Kuyruğu kıstırıpta,çen çen çenilemek
                             Olmaz idi,Senin ile olsaydı muhabbet

                             Aşkın ikrarı dil,gönülmüş tastiki
                             Etten iki dil arasında kalmış aşkım
                             Oyuna getirmiş beni,nefsim ki elastiki
                             Çeksem mi,bıraksam mı Vallahi şaştım

                             Edep sirkesine daldırsam nefsimi
                             Bekletsem,zaman deyinceye kadar gong
                             Boğsam içimde,tutsam nefesimi
                             Çatlasın başı,desin zonk zonk
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Bü/yük

baktım saçlarım
                                 ne kadar ağarmış
                                 taşıyamaz olmuş
                                 başım...
                                 başım bağarmış
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Bülbül-1

Ey! Gülüm...

                                    Hayatın bir anlamıdır ölüm
                         Olmasaydı,kaç bölüm olurdu hayat...kaç bölüm...
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Bülbül-2

Ey! Gülüm...

                              Hayat tek bir bölüm
                    Olmasaydı,kaç ölüm olurdu...kaç ölüm...
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Bülbül-3

Ey! Gülüm...

                      Hayatı dolu dolu yaşayan bir bülbülüm
                      Olmasaydı,kaç gülüm olurdu...kaç gülüm...
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Camız yoğurdu

bir helke yoğurt
                         üzerinde kaymak
                         hem de bir parmak
                         Allah razı olsun...
                         ne güzel olur banmak
                         diye iç geçirirken
                         dedi daha çok erken
                         hele eve götüreyim
                         şöyle bir nana süreyim
                         hanımı aldı elinden
                         şükür düşmüyordu dilinden
                         kaç zaman oldu yemeyeli
                         hoş geldin yoğurt demeyeli
                         çocukları topladı
                         gizli gizli hopladı
                         kuruldu yer sofrası
                         düşünülmez sonrası
                         ağızlarda şapırtı
                         yüreklerde kıpırtı
                         bu nasıl sevinç Allahım...
                         başkasına yok eyvallahım
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Can Çeki/İnce

Bir sokumluk candan ekmek arası olmaz
                              Ne yiyen onar,ne de yediren onmaz
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Can/Anım

Cananım...
Öpüş,öpüş oldum
Seni görünce
Yaşamamışım ki hiç
Senden önce...
Sen izin verince
Yaşamak isterim
Seninle...
Gönlümce,ömrümce
....................................................................................

Kurtuluşları esir alırken,zulümkar tutsaklık
Dönen çarkı sararken pervazsızca,aksaklık
Dünya kazan dolu bulaşık,kepçedeki pasaklık
Senle ak oldu,Senle pak...
Biçareyim...Ne olur,bana da bak

Vuslatı terk ederken zalimce,merhametsiz hasret
Gönülden,gözden ırarken,Hakça olan basiret
Ayaklar altında ezilen,çiğnenen,O yüce fazilet
Senle ak oldu,Senle pak...
Biçareyim...Ne olur,bana da bak

Aydınlığı köreltirken,nursuz,onursuz kapkaranlık
Muhabbeti lal ederken,iblisce bir karamsarlık
Köşe başlarında müşteri bekleyen,o körpe ar'lık
Senle ak oldu,Senle pak...
Biçareyim...Ne olur,bana da bak

Sevmeler dönüşürken,Maşuksuz zevke,sefaya
Aşklar şeklederken,fikirsiz,zikirsiz bomboş kafaya
Yine...İmandan ayrı düşen eşsiz,güneşsiz haya
Senle ak oldu,Senle pak...
Biçareyim...Ne olur,bana da bak
..........................................................................................

Cananım...
Kainatı saran o gül kokun
Alıp beni götürür benden
Hayal de olsa,gerçektir...
Yeter ki bir dokun
Çalıp beni götürür bedenden
..............................................................................................
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Canı ister ise...

ortalama
                                      ömrün yaşı
                                      sıfır ile yetmiş
                                      arasında bir sayı
                                      hayat
                                      ömrün arkadaşı
                                      o da
                                      öğretir ise
                                      yetmişe kadar saymayı
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Canım Öğretmenim...

(Öğretmenim Nurşen Tataroğlu'na sevgilerimle)

Avukatlar bile satar bilgiyi
Kurşun kalem için yaparlar silgiyi
Anamdan,babamdan görmediğim ilgiyi
Senden gördüm öğretmenim

Bize verdin güzel bilgileri
Okuyup kalem tutan elleri
Hoş görürdün yaptığımız şeyleri
Benim canım öğretmenim

Beni emanet etmişlerdi sana
Bir gün bile kıymadın bana
Benzetiyorum seni,anne,babama
Benim canım öğretmenim

Ruziye seni unuturmu sanıyorsun
Gözümü kapatınca hep bana bakıyorsun
Hasretinle yüreğimi yakıyorsun
Benim canım öğretmenim
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Celalen...

kerhen sevmiş...
                               sevgisizliğin densizliğine
                               aşkların sessizliğine
                               iblislerin sensizliğine
                               kerhen sevmiş
                               mahcubiyetin mahçupluğuna
                               rezaletin uçukluğuna
                               tamların buçukluğuna
                               kerhen sevmiş
                               fitnenin fesatlığına
                               kötülerin tezatlığına
                               kindarın hasetliğine
                               kerhen sevmiş
                               mazlumun ahına
                               zalimin kahkasına
                               demesinler vay anasına
                               kerhen sevmiş
                               imanın hapsine
                               şirkin hepsine
                               ölmeden pisi pisine
                               kerhen sevmiş...
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Cemo gider askere...

küçük bir yuva
                                dört veya beş
                                bazen on,onbeş...
                                olurdu herkes birbirine
                                kardeş
                                iyi,kötü adına ne varsa
                                en az kötülüğü
                                en fazla iyiliği yaşamaya
                                çalıştık
                                biz birbirimize
                                bunları yaşarken alıştık
                                en zor ortamda dahi
                                en rahattın
                                rahatsızlık bile kıskanırdı seni
                                ona kabahatdin
                                herkesin vardı
                                bir temizlik
                                bir bulaşık
                                bir yemek sırası
                                kimi patates
                                kimi makarna
                                kimi melemen
                                kimi tarhana çorbası
                                nereye gitti o günler
                                körolası...
                                ne geldi aklıma bak...
                                harika sipariş verirdin
                                mutfağa gidip gelene
                                ha ne olur
                                bir kerede sen dene
                                sipariş isteyene...
                                şimdi hepinizde burnumda
                                tütüyorsunuz...
                                gerçi bıraktım sigarayı
                                ya bu koku...
                                yoksa siz mi tüttürüyorsunuz
                                sana birşey itiraf edeyim mi...
                                yoksa söyle
                                bu dertten gideyim mi...
                                nasıl bir kafaydı ki
                                olamadık bir idare lambası
                                ya da
                                arkadaşlık adına
                                yer muşambası
                                bizden anca olur
                                şambabası
                                koparmıştık
                                vucudumuzun bir organını
                                derleyip,toplayıp gitmiştin
                                ardına bakmadan
                                yatağını,yorganını...
                                off! be dostum oof! !
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                                bilmem ki
                                hangi rüzgarla
                                seni ayırmıştık
                                hangi rüzgara kapılmıştık
                                sanırım...
                                kesinlikle
                                nefsimizi gayırmıştık
                                seni ve diğerlerini
                                her haliyle sevdim
                                seviyorum...
                                kabahatimi unutmadım
                                affına sığınıp
                                sana
                                en kısa zamanda
                                bir melemen
                                bir de makarna sözü
                                veriyorum...
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Cereyan

Ben seni
Sevgi adına
Ben seni
Sevgi tadına
Ben seni
Aşkın muradına
Sevdim
Keşke...
Sende sevseydin
Olsaydı...olsaydı da
Tek adına...hiç deseydin
Ne oldu sana...
Ne oldu bana...
Ne oldu bize...
Kim soktu elini pirize
De...
Attı şartellerimiz
Gönlümüzden,yadımızdan...
Ayrı düştü yadellerimiz
Çaldığımız havalar
Oynadığımız havalar
Aldığımız havalar
Bir değil mi...
İki nereden çıktı
Bir'i akıllı,ikincisi kaçıktı
Hem kapı,hem de pencere açıktı
Cereyanda kaldık
Çarpıldık,üşüttük
Sarhoş olduk
Hem de körkütük
Oysa...
Biz kütükten önce
Yeşeren,çiçek açan
Meyve veren dallardık
Bahçelere,bağlara
Dağlara,taşlara sığmaz
Gönüllere dalardık
Ne kadar
Nefret,kin,yalan,riya
Arsızlık,hayasızlık,sevgisizlik...
Var ise
Hepsinide bağlar,bağlar...
Ölüme salardık
Hasret kaldım
Sevilmeye...
Hasret kaldım
'Sevgili' denmeye
Hasret kaldım
Sevgilimden gücenilmeye...
Ey! Canparem...
İster kapıdan
İster pencereden
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İstersen bacadan...
Farketmez...
Al...al içeri...
Al artık
Gitme...
Bende kal, artık...
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Cıvık

Yarab!
                 Duygular harap olmuş,vıcık vıcık
                 Gücüm dilime yetiyor ancak,cık...cık...cık...
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Cızzz

köz bile
                                   değil sendeki
                                   bana değmeyen...
                                   kor diye diye
                                   sen kendini
                                   beğen

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ciglik

Bahanelerin ışığında
Yaşayan karanlık
Nefeslenmen
Bir iki çekimlik dizilerdeki
Sigara dumanı...bir anlık
Sığınılacak mekan
Köstebek yuvası olunca
Karınca kararınca
Yol boyunca
Bülbül gülsüz
Gül gonca
Eziyet, meziyet...vs...vs...
Bunca...kelimenin
Tek anlamıyla fiyasko
Çift anlamıyla
Ya harro, ya marro
Kaza ve belalara karşı
Yaşasın kasgo
Namına tedbir
Ve
Tekbirdir 'O'
Çağrı, davet, ikaz...
Ezan
İcap, hicap...
Tekbir
Kelepçesiz bağlar...
Kıyam
Kıldan ince boyun...
Rüku
Vurulmak alından...
Secde
Rıza, muhabbet, sabır...
Kaide-i...
Teslim olmak, eller havada...
Dua
Gümbürtüye
Giden yollarda ıslık çalanlar
Kaf dağının zirvesinde alçalanlar
Bir yanda...
Yalın ayak
Bişri'lere dalanlar
Ömerlerin memleketinde
Üç kız, bir ana, aç kalanlar
İki yanda
Topu topu üç gün
Dün
Bugün
Ve de
Yarın
Dünü terkedin
Yarını boşayın
Bugüne varın
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Hem bizi
Hem de sizi kurtarın
Ne olur...
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Cübbe

gri
                                          yeşil
                                          siyah
                                          beyaz
                                          rahmet
                                          bereket
                                          feyz
                                          ve de
                                          niyaz
                                          yok itiraz...
                                          yok itiraz...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çağ/Daşlık...

Problemler ortada,hep soru bankası
Kaf dağının ardında,Zümrüt'ü Anka'sı
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Çağla

bir kere
                                 Allah! desin...
                                 yırtılsın göğsüm
                                 isterse  desinler
                                 daha hamsın
                                 daha göğsün
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Çağrı

kaç
                                karanlıklardan
                                sonra
                                aydınlığa
                                kavuştu
                                bu
                               sabah
                               biliyor musun? ! ...
                               nereden
                               bileceksin
                               ki! ...
                               sen
                               karanlıklarda
                               yaşamaya
                               alışmışsın
                               aydınlıklar
                               sana
                               çok
                               karanlık
                               bak!
                               bir
                               umut
                               ışığı
                               veriyor
                               bu
                               sabah
                               sana
                               ne
                               olur
                               yorma
                               beni
                              gel
                              artık ! ...
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Çalar Saat

Oyalama...
Zamanım yok,geçmişe dönmeye
Benim işim artık,ölmeden ölmeye...
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Çalgıcı

Kurduğum her hayalde sen varsın
Ahh! ..Hep çalar,hiç durmazsın...
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Çamaşır Suyu

Dünyanın çivisi çıkmış...gitmiş uzaya
Karadelik açılmış...girmiş boynuz bayağa
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Çanak...

herkes
                                      algıladığı
                                      kadar
                                      alır
                                      ne
                                      tükenir
                                      ne
                                      azalır
                                      Aşk
                                      bu...
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Çekirdek...

Çıt...çıt...çıt...
Sesleri arasında
Kaybolanlar
Varlıktan yokluğa...
Yol boyunca
Kaybı olanlar
Bir yanda...
Yoklukta varlığı
Varlıkta yokluğu
Gaybı bulanlar
Bir yanda
Hangisine yanarsan
Yan...yan da
Günübirlik...
Eğlencelikler sardı
Hayatımızı
Ne nallamaya
Ne de ' Deh! ..'lemeye
Fırsat bulduk
Atımızı
' Amaa! ..Herif
Senin gözüyün biri kör müydü'
Kıssasını yaşıyoruz
Hem de hergün, her an
Gözlerimizin  içine
Baka baka
Unutmuşuz....gözüm
Göz kaç renk
Kaç tabaka
Kara, yeşil, mavi, ela
Sevgi, şefkat,muhabbet
Ve de nazar
Değil mi... yani...mesela
Şimdi puslu
Şimdi kızgın, kırgın
Alaca'ya tutulmuş gibi
Her an tedirgin
Her an bela
Bakışlar...
Yüreğimizdeki, gönlümüzdeki
Sıcaklık....aşk
Bilemem...bilmem ki
Nerede, nerelerde
Kışlar
Kime yar olmuşlar
Kimler alkışlar
Ne yaşadığımızdan
Ne yaşlandığımızdan
Ne pişmediğimizden
Ne de haşlandığımızdan
Bi haberiz
Kakülünü önüne dökmekten
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Ha bire kaçan
' Yürrüü...ense traşını göreyim'
Diyen, birer berberiz
Fikren, zikren, ruhen
Kesişmiyoruz artık
Kütük misali
Eh! işte...
Öyle veya böyle
Dalları ayrı...
Gövdelerce beraberiz
Ahh! aah! ...
Ne demeli...
Derim ki;
Oldukça...
Her elde bir kese kağıtı
İçi; tuzlu, tussuz, kavrulmuş
ve gevreği...
Dopdolu
Ne kadar çıtlatsakta
Dolmuyor, olmuyor
Molekülün çekirdeği
Kayboluyor...
Çıt çıtlar arasında
Eyvah! ...
Güzelim ANADOLU...
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Çemen ekmek

çemenci idi...
                                  ekmek arası
                                  iki buçuk lira yarısı
                                  bir kaç küçük iskemle
                                  laleten bir masa
                                  kırık döküktü kasa
                                  üzerinde
                                  her zamanki pardüsü
                                  ne gösterişi var,ne süsü
                                  demirden bardaklar
                                  dolu,boş sürahiler
                                  müşterinin
                                  biri gelir, biri gider
                                  nesineydi bu itibar...
                                  içeride
                                  uçuşan sinekler
                                  kapıda
                                  kabuk kemiren inekler
                                  görünüşü
                                  biraz köhne,biraz gizemli
                                  mırıldanıyordu gözleri nemli
                                  kazanmak değildi gayesi
                                  para
                                  olmak istemiyordu sadece
                                  fukara
                                  muhtaçlık yoktu
                                  kitabında
                                  hizmet vardı Hak
                                  tadında
                                  kokusu alınmazdı hiç çemenin
                                  tadına doyulmazdı yemenin
                                  bakmazdı dikkatlice
                                  kimsenin yüzüne
                                  değildi kibirden...
                                  ki dalıyordu birden
                                  ne verirlerse alır
                                  ne alırlarsa verirdi
                                  okurken kitabını erirdi
                                  masanın altında idi kitap
                                  nasihatlarla,ibretlerle dolu hitap
                                  sanırım buydu onu cezbeden
                                  Hu'şunun içindeydi cazibeden
                                  başında takke
                                  beyaz yüzünde sakal
                                  hem seyre dal
                                  hem de çemen al...
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Çığırtkan

bu pazar
                                      bir kere kurulur
                                      bir daha kurulmaz
                                      elindeki sepete
                                      hepsi doldurulmaz
                                      İ madem öyle
                                      oburluk etme
                                      sen de al
                                      az az...
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Çıkıntı

Çıktığım en son yerdi,düştüğüm yer
                         Çıkmakmış düşmeme sebep,meğer
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Çılgının dostu...

çılgın
                                    bir düşünce...
                                    kimse sahiplenmez
                                    ''çılgınca'' der...
                                    iplenmez
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Çıngı...

O an...
Saçılınca aleme tohumlar bir bir
Zaten alındı  evvelden ahire
Eksiksiz bütün tedbir
İnerken, yukarıdan  aşağıya
Çıkarken, aşağıdan yukarıya  Tekbir
Eyvah! ...
Yine karıştırdım öpücük ile ısırığı
Yangınıma sebep
Güneş değil, cam kırığı
.............................................................................

Gördüm ki...
Aklım nefsime elpençe
Hem de süklüm büklüm
Çareler  çaresiz
Giymiş hüküm üstüne hüküm
İçimde sessizlik, Sensizlik beynimde
Zonklarken güm güm...
Eyvah! ...
Yine karıştırdım öpücük ile ısırığı
Yangınıma sebep
Güneş değil, cam kırığı
..........................................................................

Sende...
'Zamana and olsun ki' diye
Başlar süre-i Asr
Sevgilinin gül yüzüne
Sevinç izlerini bırakırken
Gönlü buruk bir hasır
Hamd Sana, şükür Sana
Diyecektim...Ki
Herşey Sana münhasır
Eyvah! ...
Yine karıştırdım öpücük ile ısırığı
Yangınıma sebep
Güneş değil, cam kırığı
...................................................................

Öyle ya...
Bürününce  herkes sevgili rolüne
Gafletten, rehavetten bakamadım
Aşkın O sonsuz bandrolüne
Birde  bırakamayınca
' Ben'i, Senin kontrolüne
Eyvah! ...
Yine karıştırdım öpücük ile ısırığı
Yangınıma sebep
Güneş değil, cam kırığı
...........................................................................
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Oysa...
Sen aşk, O sevgili
Olsa idim...
Eğer bunları bilen biri
Düşünmez idim...
Ne batını  ne de zahiri
Yaşardım Sende
Hem evveli, hem de ahiri
Eyvah! ...demezdim
Karıştırmazdım  öpücük ile ısırığı
Yangınıma sebep olurdu 'Çıngın'
Olmazdı asla cam kırığı
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Çoban Yıldızı

Yürüdüğün yolun sonunda bir bekleyen yoksa eğer
Ne yürüdüğün yol, ne de yolcusu yürümeye değer...
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Çocuk parkı

omuzlarımda
                                    oynar iken
                                    günahım ile sevabım
                                    tahterevalli
                                    bekliyorum...
                                    bekliyorum...
                                    kim düşecek
                                    evveli
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Çocuksu...

Çocuklar güneş
Çocuklar toprak
Çocuklar tohumdur yaprak

Çocuklar ağlar
Çocuklar güler
Çocuklar gider birer birer

Çocuklar izdir
Çocuklar gizdir
Çocuklar yağmura denizdir

Çocuklar aşktır
Çocuklar sevda
Çocuklar ölüme elveda

Çocuklar bizdir
Çocuklar sizdir
Çocuklar hayata filizdir

Çocuklar mektup
Çocuklar dua
Çocuklar mirastır kula

Çocuklar umut
Çocuklar bulut
Çocuklar göklerde mabut

Çocuklar davet
Çocuklar rahmet
Çocuklar Haktan emanet
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d/İlimce...

Sessizlik sıkarken dişini
Valavalalar, uğultular arasında
Hakkı arayan adam
Dili dolanır boynuna durmadan
Başı idam, sonu idam
................................................................

Söylemler desturum
Vitesten sallarım zamanı
Fiiliyatı servisinde unuturum
Periyotik bakıma muhtaç
Hurdalık olan bu son durumum
................................................................

Arıya şeker verilince
Bal ballıktan  çıkar
Hazımsızlık başlar kovanda
Kovan arıyı, arı kovanı sıkar
Kaşık kaşık yemeli balı
Balı tadında anlatmalı
..................................................................

İkna kabul ile başlar
Kabulun aynası yaşamak
Yaşatmanın emaresi inanmak
İnançsızlığı derhal boşamak
Gerisi...sadece okşamak
.....................................................................

Gövdelere hitap kâl işi
Ötesi olmaz...
Gönüllere hitap hâl işi
Yeri dolmaz...
Çeker gövdelerden fişi
....................................................................

Suskunluğa...
Mahkum edilince dil belası
Nur ile yazılır aşkın tabelası
Bir de...
Olunca Hakkın müptelası
İşte...
Odur insanın hası
Odur insanın âlâsı

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dairesel Hareket

yine böyle bir gündü
                                     gündüzmüydü gecemiydi
                                     sanki dündü
                                     uğurlamıştın beni bu terminalden
                                     tertemiz bir aşkla ayrılmıştık
                                     mecburdum gitmeye ne gelirdi elden
                                     oyalanma   oralarda boşuna
                                     benden gayri gitmesin kimse hoşuna
                                     derken...
                                     biliyordun beni benden daha iyi
                                     sende olupta bende olmayan sevgiyi
                                     nerelerden geçtim yolculuk boyu
                                     kimi yerler açık kimi yerler koyu
                                     hep uykudaydım hep rüyada
                                     kaç durakta indim bindim dünyada
                                     kimlerle tanıştım kimlere alıştım
                                     hep kabuslardan kurtulmaya çalıştım
                                     gördüm  güneşi, ay'ı
                                     anlamadılar bu sevdayı
                                     üç beş dilber dedi ''gel beri''
                                     onlarla ettim biraz ileri geri
                                     tam sevdamı anlatacak iken
                                     birden güçlü bir firen
                                     kulaklarımı sağır etti
                                     ardından acı dolu bir siren
                                     anons etti birileri...
                                     dünya turumuza son verdi
                                     kimler düş kırıklığında
                                     kimler muradına erdi
                                     bekliyordun beni çünkü söz verdin
                                     perişanlığıma aldırmadın, biliyorum
                                     beni her halimle severdin
                                     mahçup bir şekilde eğdim başımı
                                     sen ise okşadın'' hoş geldinler'' arasında
                                     kaldırdın aradan naaşımı
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Daksil

Bir adım kaldı,Sana kavuşmaya
'Er kişi'niyeti ile savuşmaya
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Dalga kıran

ne dalgalar gördü
                                    bu sevda
                                    ne dallar kıran
                                    kıran girdi hepsine...
                                    hepside
                                    tıran tıran...
                                    Vallahi
                                    öyle diyor
                                    Azimüşşan Kur'an
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Damızlık

akıl
                                         bana yeter
                                         değilim
                                         zekanın heveslisi
                                         zeka
                                         akılın
                                         birazcık besilisi
                                         yada
                                         bir kaç mislisi...
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Damla...

İsyan etmedik hiç kusmadık zehir
Ölüm bize deniz, hayat ise nehir
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Damlar Damlarken...

Ben...
Buraları terk ettğimde
Bir kaç damla damlar...
Bir kaç damladan sonra
Damlar başıma adamlar...
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Damlaya damlaya...

sakın
                                         görme kendini
                                         kimseden üstün
                                         sende...
                                         sende bir nutfeden
                                         cenine düştün
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Dar/ Be! ...

Bir gün olsun çağırmadım nefsimi hiç,harbe
İşte o günden beri yerim,darbe üstüne darbe...
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De! ...Be! ...Güzelim...

Gözlerini her kapatışında
Görüyor isen hep aynı rüyayı
Uyku senin neyine,artık uyan be! güzelim
Bir değil,bin sürün de olsa
Karıştırıyor isen eğer saymayı
Duygu senin neyine,Artık uyan be! güzelim

Nefes alıp,verir iken
Diyor ise hep aynı ses
Sağırlık senin neyine,artık duy be! güzelim
En büyük heyecanın yaşamaksa
Ölüm ile ilişkini kes
Kahırlık senin neyine,artık duy be! güzelim

Göz yaşların,sel oluyor ise
Yağmur ile arkadaşlık boş
Ağlamak senin neyine,artık gül be! güzelim
Ayaklarının üzerinde duruyor isen
Çamura belenme,gezme sarhoş
Bağlanmak senin neyine,artık çözül be! güzelim

Aşk aklına gelince
Aklın başını alıp gidiyor ise
Çalmak senin neyine,artık sal be! güzelim
Maşuk olan aşkın
Ötelerden,beri gel diyor ise
Kalmak senin neyine,artık dal be! güzelim
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Defineci

Hayat denen tarlada...
                             Doğrular dedektör,yanlışlar mayın
                             Sakın! ...
                             Dedektör yerine,mayına basmayın
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Değirmen

kaptım birden hakkımı
                                    haksızın elinden
                                    ne kendimin ne onun
                                    korktum ecelinden
                                    yeter dedim bu kadar
                                    yapılan dalavere
                                    çıkara dayanmış
                                    bütün alavere
                                    herkesin amacı
                                    tuttuğunu koparmak
                                    hilebazlıkta olmuş
                                    maharetli on parmak
                                    ne dünü ne bugünü
                                    ne de var yarını
                                    tıka basa doldurayım
                                    diyor aç karını
                                    avucumdaydı artık
                                    hak ettiğim hakkım
                                    hakkım olmayanı
                                    avucuna bıraktım
                                    işte o günden bu yana
                                    kapalıdır avucum
                                    kimsenin avucuna
                                    etmiyorum hucum
                                    hak istiyor isen eğer
                                    hakkına razı ol
                                    yoksa avucunu taşıyacak
                                    bulamazsın bir kol
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Deli deli küpeli...

yürürken
                             adımlarım
                             yürüdüğüm
                             yere kadar
                            düşünürüm
                            adım..
                            adım...
                            çıkar...
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Deli Veli...

kendi
                                            kendine
                                            gülme
                                            cami
                                            avlusunda
                                            sanmasınlar
                                            veli
                                            gülme
                                            doktor
                                            kapısında
                                            sanmasınlar
                                            deli
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Delik deşik

boşlukta gezerken
                                     fellik fellik
                                     aha! dedi
                                     buldum bir karadelik
                                     ''günaydın''
                                     derken bir ses
                                     biz gözlerini üfeledik
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Denge/Siz...

Dünyayı yaşar iken,unutma ahiri
Hem batını yaşa,hem de zahiri
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Deprem

güldüğün
                                  o andı
                                  bütün gülmeler
                                  gülüşün ile
                                  anlamlandı
                                  güllerle yanakların
                                  allandı
                                  inci dişlerin
                                  yıldızlar gibi
                                  aydınlandı
                                  ay suretin ile
                                  nurlandı
                                  güneş aşkından
                                  yandı
                                  Sen
                                  gittin ya
                                  gülüm
                                  kainat sallandı
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Desem ki...

Tepeden inme değildir hiç bir emare
Tohumlar atılır, yeşerir bütün solanlar
Ne doğum başıboş, ne ölüm avare
Parmak uçlarında dirilir kaybolanlar

Tesadüfün adresi çıkmaz sokakta biter
Tevafuklar yol gösterir iz peşindekilere
Rehbersiz postacıda boncuk boncuk ter
Yağarken rahmet aşk ateşindekilere

Dağların zirvesi eteklerine dayanır
Yuvalar yapsa da buralara kartallar
Entaresi çiçeğe, yaşmağı kara boyanır
Kefeleri aşağıdan yukarıya tartarlar

Giriş çıkışların odak noktası insan
Işıkları dağıtmak karanlığa sebeptir
Her mahlukatın gönlündeki lisan
Aşk pazarındaki sevgiye sepettir
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Desinatör

Varolan içinde ben bir hiçim
İçten dışa yansıyan bir biçim...
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Deterjan

yüzüme bakmaya mı
                               kıyamıyorsun
                               yoksa...
                               yoksa tükürüğüne
                               değmez miyim ki
                               yıkayamıyorsun
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Deyme keyfime

doğrusu da zevk
                               yanlışı da zevk
                               işte bu da böyle bir zevzek
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Dik/İş

Dünya yuvarlak... herkes biliyor,bilirkişi
                           Ne hikmetse...kimsenin tutmuyor hiç dikişi...
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Dil Ucu...

Bir nefes vardır ki
Ciğerlerden öksürür
Bir nefes vardır ki
Boğazından tükürür
En son nefestir ki
Nuru sür ile üfürür
Tutmaya can ister
Nefesi Cananda
Her ne yaşarsan yaşa
Hepsi de son bulur Onda

Kemalat ehli olan
Dert ile sefa sürer
Şifayı zevkte bulan
Dermandan dert dürer
Besmelesiz tohum ile
Asımsız nesil türer
Sabır can ister
Hamd Cananda
Her ne yaşarsan yaşa
Hepsi de son bulur Onda

Aynayı sır bilen
Gönül ile sever
Görünüşe gönül veren
İnsanda bitmez keder
Bataklıkta gül deren
Bülbüledir eş değer
Sevmeye can ister
Aşk Cananda
Her ne yaşarsan yaşa
Hepsi de son bulur Onda

Gitmek için gelen
Kalmaya olmaz ısrarcı
Çalışmaya niyet eden
Ustalar hazırlar harcı
Ruhunu kaybeden beden
Olmadan Hakk'ı inkarcı
Ölmeye can ister
Doğum Cananda
Her ne yaşarsan yaşa
Hepsi de son bulur Onda
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Dilber

güzeli dilledikçe
                                      artmaz namı
                                      yaşadıkça güzeli
                                      olur anlamı
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Dile dile...

Sen benim başım tacısın
Gönlümün tek ilacısın
Maksudumsun amacımsın
Dile dile Allah deyim

Sen evvelimsin, ahirim
Hem batınim, hem zahirim
Sensizlik benim zehirim
Dile dile Allah deyim

Günahkarım ben harabım
Tövbedir kurtuluş kapım
Ateş olmadan esvabım
Dile dile Allah deyim

Öyle bir sevdaya düştüm
Yanar yanar kavrulurum
Kanadı kırık  bir kuşum
Uçar uçar vurulurum
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Dile kolay...

Nedir ki..
Bir can değil mi ardı önü istediği, ölümün...
O dur ki...
Ardı önü kesilmez...ardındaki bölümün
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Direk/T...

Huzura durmak
İrtibat kurmak
Şahadet ederken parmak
Ruhu bedenden koparmak
Sevgiliyle başbaşa
Kalınan bu andır
Muhabbetten aşa
Duaları bandır
Kapanırken yüzükoyun
Mesafe en yakın
Kıldan incedir boyun
Teslimiyete bakın
Anlamını yitirir
Zaman denilen sayı
Tek/Birde bitirir
Bütün saymayı
Demeli ki akıl
Yalnız ''O''na takıl
Beşi birle...
Kararı 'Bir'de kıl
Yolcuların yaslanıp
Din/lendiği tek direk
Tek/Bir çadıra bağlı
Hem de dim direkt
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Diyet/Sen...

İçimi dışıma çıkardı,yaşadığım rejim
Sağlığımı bozdu,diyet isteyişim...
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Doğalgaz

sırtı kambur
                             eli yarık
                             başında sarık
                             ayağında çarık
                             yaşlı bir nine
                             benzer tatlı şirine
                             takip eder inekleri
                             kovalıyor sinekleri
                             dökülürken taze tezek
                             nine der ki daha gezek
                             keyif ile topluyor
                             ister istemez kokluyor
                             yapıştırır duvarlara
                             yem verirken davarlara
                             her duvarda  ayrı afiş
                             güneş diyor piş piş
                             oldu bir alay  yakacak
                             bacak üstüne bacak
                             attı nine umursamaz
                             inek n'oldu kimse sormaz

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Doğru dur!

yine kaynıyor sular
                               yine birilerinin canı
                               haşlama çekmiş
                               kimileri ise kanı kımız
                               yapıp  içecekmiş
                               göz dikilmiş imana
                               kalp sarılmış şerre
                               bu dava mahşere...
                               bu dava mahşere...
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Dolandırıcılar...

Dolandırılır...
Mahkumiyetten habersiz,nice yavrucak
Daha doğmadan,bucak bucak...kucak kucak
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Dostum! ...

Dedimse sana
Bilki sebebi
Bir tutam muhabbet
Edecekse etsinler
Zararı yok
Mahkumiyetine aşk-ı müebbet

Demem ki odur
Kırmızı dudakların
Bilmem kaç renki gözlerin
Belik belik zülüflerin
Kalpazan lafların
Şehvet celebçilerin
Panayırlarını seyre dalmayasın
Aman ha! ...
Ateş alacak kadar da kalmayasın
Arama da
Kaybolan kimsesiz, sessiz
Sevgi çığlıklarını oralarda

Dostum! ...
Şaşırtmasın seni
Mıknatıssız pusulalar
Çizdiğin...
Kömür isli bacaların dumanına
Aşık zemheri soğuklarına sebep
Kestane kıvılcımlarının rotasından

Ayırmasın...
İşaretlerden mahrum
Binbir çeşit tabela
Bahara çıkan yollarını
Yazdığın yaz güneşini
Tam ortasından

Dostum! ...
Dökmesin...
İçindeki yaramaz tırtıl
Ömür ağacıyın gönül yaprağına
Kondurduğun gözyaşlarını

Yıkmasın...
İblis taşoranı
Heva, heves vinçleriyle
Azı dişlerine takıpda
Sevda sokaklarında
Sonsuzluk narası atan
Gönlündeki aşk ayyaşlarını

Dostum! ...
Bekle...
Suskunluğun mahşere kemiyeti
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Lâl
Nurun karanlığa hakimiyeti
Kör
Hakikatın faniliğe hamiyeti
Sağır etsin seni

Yaksın...
Rengarenk kumaşa bürünmüş
Nefsiyin yakışlarını
Sarsın...
Beyaz gelinliğe
Ruhuyun kanadı kırık kuşlarını

Dostum! ...
Sen üzülme, olma mahzun
Bir tebessüm et
Ne olur...
Çek üzerimden suskun bakışlarını
Bırak...
Çatacaksa Yâr çatsın kaşlarını
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Döktür

duyguların dökülürken
                                  yaprak yaprak
                                  gem vurma sakın
                                  rüzgara bırak
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Dönemeç

Mühür gözlüm
Ben...
Perdelerin gerisinde gezen bir adam
Son mahkemede beklenen son idam
Çözülünce boynuma dolanan saçların
Gönlüme düştü yine sevdam

Sevdama bürünen nur Senin urban
Seni sevdama sebep kılana kurban
.........................................................................

Mühür gözlüm
Ben...
Günah yükünde ezilen bir adam
Gönül evimdeki son karanlık odam
Düşünce ayyüzüyün gölgesi
Gönlüme düştü yine sevdam

Sevdamı sırtlayan nur Senin torban
Seni sevdama sebep kılana kurban
.....................................................................

Mühür gözlüm
Ben...
Yalnızlığa hizmetkar bir adam
Sessizliğe son ses, son sedam
Duyunca iniltilerimi yüreğin
Gönlüme düştü yine sevdam

Sevdama düşen nur Senin maraban
Seni sevdama sebep kılana kurban
........................................................................

Mühür gözlüm
Ben...
Kuş uçmaz, kervansız geçmez bir adam
Yağmurun, karın aktığı, yıktığı son dam
Açılınca üstüme sevgi çadırın
Gönlüme düştü yine sevdam

Sevdamın yaşadığı nur Senin oban
Seni sevdama sebep kılana kurban
..............................................................................

Mühür gözlüm
Ben...
Sevdaya aç gözlü bir adam
Kapanırken kapılar, dilenmek son yordam
Girince gönül evime kokun
Gönlüme düştü yine sevdam

Sevdamı doyuran nur Senin çorban
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Seni sevdama sebep kılana kurban
...................................................................................

Mühür gözlüm
Ben...
Tövbeye abone bir adam
El sallarken ruhuma son ilham
Kaynağım oldu  feyz pınarın
Gönlüme düştü yine sevdam

Sevdamın adı nur Senin nurundan
Seni sevdama sebep kılana kurban
.........................................................................
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Dört Nala...

Tökezleme ile geçti,her dönemi hayatımın
                         Dizginleri koptuğundan beridir,nefis atımın
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Dua

kaldır ellerini göğe
                               neden yanlara düşük
                               kırıldımı ki  kolların...
                               ayaklara düştük
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Duraksız

bekle geliyorum...dediğin
                           sözün bekletti
                           beklemek değil beni
                           gelmen terk etti
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Durop...

Kıvranır ruhum çaresiz, arar bir delik
Kaçacak, bırakıp bedeni üstüne üstelik
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Duru/m Bu

Duru kan geldi canıma
                                   Durumsuzluk kalkı ortadan
                                   Durulanınca, her anıma
                                   Durumu sordum durmadan
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dUrUk / AN...

Hayatın...
Beyaz tarafı olduğu kadar
Siyah tarafıda vardır
Zaten hayat
Siyah beyaz bir değil midir
Söylesene Durukan
Bizi aldatan renkler
Hoş geldin
Veya
Güle güle denilen çelenkler
Ya bir damla zevkin
Ya da bir avuç toğrağın
Başını bekler
Beklenen sen olma
Bekleyen sen
An bugün, yaşansın bu an
Bir ağlayan bulunur
Sen ağlama Durukan

Zannetmeki...
Boşlukların yeri hiç dolmaz
Bir tek delik var mı
Hayatın akışında
Kar yağar, güneş eritir
Yağmur yağar, rüzgar kurutur
Dost hatırlar, vefasız unutur
Hangi bebeğin eli boşta kalmış
Hangi zalim çıngırağını çalmış
Kim kimin günahını almış
Kurdu kurt yapan çakalmış
Mazlumuz ahı var
Mazlumlardan ol ki
Akbabalar bekler
Yaralı ceylanın başını
Beklenen sen olma
Bekleyen sen
An bugün, yaşansın bu an
Bir ağlayan bulunur
Sen ağlama Durukan

Bilirsinki...
Tozsuz beyaz sayfa olmaz
Üflersin,silersin geçer
Lekelerin insafı yoktur
Merhamet dilenmeyesin
Öyle bir durulanasın ki
Lekeler bile beyazlanabilsin
Günahın selamını al
Ama selam verme
Mağazanı kapatıp
Malını bit pazarına serme
Sıcak bir çorba
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Sallanan üç, beş kaşık
Bir sen değil
Herkes sendekine aşık
Aşka koşanlar var
Aşkı bekleyenler
Bekleyen sen olma
Beklenen sen
An bugün, yaşansın bu an
Bir ağlayan bulunur
Sen ağlama Durukan

Katlanmak...
Üçe, beşe, ona
Saygıda kusur, sevgide kusur
Edep, edep, edep
Bulunmaz bir unsur
Meşakkatler...
Al gülüm, ver gülüm
Denilince geçer
Yıkılır beden
Sırtından vurulunca hancer
Yıkılmak sana göre değil
Dik durmak yakışır
Boş küfeyi sırtında
Beyzadelerde taşır
Kurduğun düzenin
Dönen çarkısın
Bi de
Yuvayı yapınca dişi kuş
Değme keyfine
Söylesene Durukan
Mutluluğun kilosu kaç kuruş
Mutluluğu çalanlar var
Mutluluğu yaşa, yaşat; koş
Bekleyen sen olma
Beklenen sen
An bugün, yaşansın bu an
Bir ağlayan bulunur
Sen ağlama Durukan...

Buyuruyor ki;
''Biz, sizi
Mallarınızla, canlarınızla
Çocuklarınızla, eşlerinizle
İmtehan ederiz''
Bütün kitaplar açık
Bütün kopyalar serbest
Lakin...
Bütünlemesi yok,
Tekrarı yok
Deneme sınavı yaşananlar
Ortalamayı yükseltmek gerek
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Anadan, babadan
Çoluktan, çocuktan
Eşten, dosttan çok
Allahı(c.c)  severek
Kimi güneşi bekler
Kimi güneş olur
Kimi de...
Bulutların ardında kaybolur
Bekleyen sen olma
Beklenen sen
An bugün, yaşansın bu an
Bir ağlayan bulunmaz
Sen ağla Durukan...
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Duruşma...

Deliller ortada...suçlar sabit...cezalar kesin...
Yok başka izahat...yok artık rahat...
Son sözleri sanığın;
Yarab! ...
Merhamet...merhamet...merhamet...
Yarab! ...
Beraat...beraat...beraat...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dükkan

Dünya denen çarşıda,bir çift kepenk açtım
                         Daha,Bismillah! ..demeden,ahirete kaçtım
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Dün/y/Alık...

Lokma lokma,parça parça
Günaha sokum bandırmaca
Kaşık kaça...kepçe kaça...
Kandırmaca...kandırmaca...
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Dünürlük

baktım gergin hava
                               neydi ki bu dava
                               daha merhaba demeden
                               birşey dolandı boynuma
                               inmiydi cinmiydi
                               beni asan sicimmiydi
                               çözdüm ama çok geç
                               o da evden biriydi
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Düşeş attım...

yükü çeker
                               şairler yazarlar...
                               sefayı sürer
                               düşeş gelen zarlar
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Düşün yakamdan

yer/çekime
                                 yıldız aya
                                 dünya güneşe
                                 güneş semaya
                                 yağmur, kar,dolu...
                                 bulutlara
                                 rüzgar havaya
                                 renkler gökkuşağına
                                 mecnun leylaya
                                 ferhat şirine
                                 kerem aslıya...
                                 bülbül güle
                                 horoz tavuğa
                                 meyve ağaca
                                 elbise,palto...
                                 askıya
                                 çamaşırlar ipe
                                 takvim,pano,tablo,saat...
                                 duvara
                                 kravat,kolye
                                 boyuna
                                 mahkum darağacına
                                 nefis hayaya...
                                 şeytan imana...
                                 herkes birilerine
                                 can ise
                                 Allaha
                                 asılı/ YOR/UM
                                 farkında mısın...
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Düşünce...

Şimdi tam zamanı
Sarıp sarmalamanın
Geçit vermez dağları
Sırtlanmanın...
Düşünmek gerek
Bu yol nereye çıkar
Bir lokma boğazımda
Bin el boğazımı sıkar
Tutki tamamladın ömrünü
Yarım yamalak
İstemez misin
Yarımyamalağı tamamlamak
İşte tam sırası
Fırsat bu fırsat
Kaldır ellerini semaya
Duaların ile amel et
Ha gurban biraz gayret
Geçilsin son sürat
Sonsuzluktaki Sırat...
...........................................................................

Ağlayan gözleri silmek
Ellerin marifeti
Mendil emre amade
Kıymetini bilmekse
Gözyaşlarına sahip olmak
Bir çift gözyaşını
Sevindirmek, güldürmek
Binlerce kahkahayı öldürmek
Sermayeyi paylamak
Bir, iki, üç...
Nafaka, tutum ve de infak
Ahh! ... İnfak
Beynimdeki infilak
Patlamaya an kaldı
Mezmeleye döndü ortalık
Duygularımı kim aldı
Merhamet,medet, himmmet
Kabusuma son...
İşte tam sırası
Fırsat bu fırsat
Kapan secdeye
Duaların ile amel et
Ha gurban biraz gayret
Geçilsin son sürat
Sonsuzluktaki Sırat...
..........................................................................

Sarhoşların bastonu
Kiralık vucutların ev sahibi
Hırsızların alışveriş merkezi
Kimsesizlerin yuvası
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Çocukların oyuncağı
Karıncaların duası
Sevgi, şefkat kucağı
Çekilişle çıkmaz bunlar
İşlenir ise...
Binbir çeşit eşya
Aksine, yanacak odunlar
İster kestane...
İster soba...
İster ateş...
Niyet hep hizmet
Kime niyet kime kısmet
Alemdeki yerini koru
Tut  şu tabudun ucundan
Bi zahmet...ki
Kolay sorulsun soru
İşte tam sırası
Fırsat bu fırsat
Hakk'a tap
Ondan başka yok Rab
Duaların ile amel et
Ha gurban biraz gayret
Geçilsin son sürat
Sonsuzluktaki Sırat...
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E/Dep/Elenme...

Edep...
Hak için konuşmak,Hak için susmaktır
Edep...
Zehir yeyip,zehir içip,bal şerbet kusmaktır
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E/Şarp! ...

Nereye kaldırayım başımı Yarab!
Ar tokadı iner iken yüzüme şarp! ...şarp! ...
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E/tek/lerim

Çalınca kapıları çıkmayınca hiç bir ses
                          Yutkunamayınca en son tükrüğümü nefes
                          işte o an ben teklerim
                          tutuşur,can eteklerim
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E/zansız...

Her zannın ardında,bir zanneden...
Zansız,hiç bir kul doğmamıştır anneden
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Ebe

''Bugün'' diye
                                     birini tanıdım
                                     ''Dün'' den gebeymiş
                                     ''Yarın'' ise
                                     doğacak bebeymiş
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Ebe/Söbe

Kar tanesi düşünce sol cenahıma
Bir sağımlık gözyaşı ağlar eyvahıma
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Ek/Sendekiler

Ek,senin de olsun ekseninde
Eksenine ek,olsun ek seninde
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Ekpres

Sevgini taşır yüreğimdeki vagonlar
                           Dert değil bende eğlence onlar
                           Çekilir halaylar tepilir horonlar
                           Hızına yetişilmez bu ekspresin

                           Her odasında ayrı güzelliğin
                           Dolaştığım yerlerde saklı gizemliğin
                           Bir yer kalmaz bende gezmediğin
                           Hızına yetişilmez bu ekspresin

                           İşte benim içimdeki tren
                           Acı acı öter siren
                           Senin aşkın ile deliren
                           Ben oldum canım ben oldum
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El aleme ne

kime el  uzattın
                                kimden el beklersin
                                oynadınmı hiç
                                el üstünde el ki
                                elden ele gezesin
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Elçi

ruhuma düştü can
                              tenime oldu ayan
                              elçiye zeval olmaz
                              elinde idi beyan

                              açtı okudu fermanı
                              ibret dolu her anı
                              yaşayarak anlattı
                              gönüldeki hayranı
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Elde şişti

devir değişti...
                                devir değişti...
                                anlamadığım
                                devirmek ne işti
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Elendim...Belendim...

Gurbette
Herkes hemşehrim,herkes toğrağım
Sılada
Kütükler sahte...kütükler yabancı
Ahh! toprağım...aah! toprağım...
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Elif...Elif...

Bu yalnızlık diyarında
Kanadı kırık bir kuşum
Bugün değil, ben yarında
Sana aşık bir berduşum

Artık sana düştü yolum
Gayrı senden başka yar yok
Kaderimsin, elim, kolumı
Sana mecburum inan çok

Yalnızlık ben, paylaşan sen
Elif, Elif  diye gezsem
Sonsuzluğun son koynunda
Aşkından ben Mevlam ölsem
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Emanetçi

''hadi''
                                              diye eserken rüzgar
                                              emanet yaprağa
                                              bir avuç toz kondu
                                              geçmişten...
                                             ölmüş, canlı
                                              toprağa
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Emmoğlu

Bu kadeh  senin şerefine emmoğlu
O türküyü bir dah çal, gene çal
Karşı dağı duman adlı, pus aldı
Uzun ömrüm yar yolunda kısaldı
Sazına vuran eline kurban
Allahına kurban emmoğlu

Biliyormusun emmoğlu...
Kadeh dedimse
O bildiğin kadehlerden değil
Kulağına söyleyeceğim
Hele yaklaş şöyle, birazcıkta eğil

Doğduğun, büyüdüğün yerler
Şimdi öksüz kalmış
Ne gelen var, ne de giden
Bayramdan bayrama
Ölüden düğüne
Artık...
Tanımaz, hatırlamaz olmuş
Kimse kimseyi
Taa... küçüğünden büyüğüne

Üç, beş eve kalmış,o da kırık dökük
Kiracısı baykuşlar
Gecenin bi vaktinde öter
'Ölüm var' der
Yükselir, Kel tepenin sakinlerinden alkışlar
Duyuyo rmusun emmoğlu

Artık yoktu
Ne seher vaktind kalkıp
Yayık yağan bir holti
Ne de
Gün aşırı sürüyü önüne katan
Bir deli Alo
İ demedim mi emmi
İkide bir kulağımı ısırma
Şimdi bir hoş sızlar ki kulaklarım
Hiç sorma...
İnan öyle emmoğlu

Ahırın kapısı açılınca
Eliyle koymuş gibi
Anasını bulan kuzuların meleşmesi
Nerde o...
Kızların, gelinlerin
Omuzlarını eğdiren
Helkeleri dolduran çeşmesi
Desene ha emmoğlu

Yalandan uzak, riyadan uzak
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sevginin kucak kucak dağıtlıdığı
Mutsuzluğun, huzursuzluğun
Korkudan uğrayamadığı
Kulağından tutulup
Kötü dağın ardına atıldığı
Bir yer vardı
Değil mi be emmoğlu

Deli Alo, saatçi Hüsso, opu Abbas
Ve zamana yenik düştüler
Ama...
Zamanın her anında sırt sırta verdiler
Birbirlerine güçtüler
Birlikte ağlayıp, birlikte gülüştüler
Şimdi ise...gardaşın
Ya sırtı kambur, iki büklüm
Ya da dönük sırtı
Oysa...
Duyuyor musunuz dinleyin
Ölümün ayak sesi bunlar
Ya hastalıktan ya da ansızın
Gelen bir tıkırtı
Ne dersin emmoğlu

Şimdi...
Her ne kadar uzak olsakta
O karşıki mahallenin
Sessiz komşularından
Nasihatlarını duymasakta
Belkide...
Ya son lokmadır yediğimiz
Ya da son nefestir aldığımız
Şu doymayan kursakta
Kimbilir emmoğlu

Kalabalık bu şehrin
Sessizce boğmasına izin vermeyen
Sıcak bir yuva, vefakar bir eş
Biri beyaz, biri kırmızı iki gül
Mutluluğun kokusu
İşte o zaman hiç kalmaz
Emmoğlunun...
Ne hayat, ne de ölüm korkusu
He be emmoğlu
De be emmoğlu
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En güzel yönüm...

hayat bir güneş
                                         dünya bir ev
                                         ben ise  evde  yaşayan
                                         bir canlı
                                        ey! güneş
                                        doğuşunu güneyden seyretmek
                                        ne heyecanlı...
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En(n+1) ...

en
                                       düşünce...
                                       siz
                                       o
                                       formül
                                       uygulanmaz
                                       en
                                       çok
                                       artı
                                       bir
                                       doğru
                                       bulunmaz

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

En/Gerek...

Dil yanlışta söyler,gönülden konuşmak gerek
Gönül aşkın canı, dil aşksız  zehir zemberek
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Er/Demlik

Er/Demlik

Bir bardak çayın
kaşığındaki tada
varmak isteyen dile
izin versede ağız
Üflemelerden içmeler
yakar yüreğide
hüplemelerden daha
çok uzağız
...........................................

Boşalan bardaktan
kaşığın tıngırtısı seslenir
çay bahanedir buna
dolar boşalır da
erir şeker
tıngırtısına heveslenir
zaman geçer
sınıfta kalır
O/Kul boşu boşuna
..................................................

Çaycının işi bu
hizmete tabidir
tepsi tepsi taşır da
semaverde cilvesi
gövdeler kenarda
gönüllere hitabidir
kervan konaklarda
yolcudur devesi
..........................................

Demliğin kabahati ne
muhabbete aşıktır
sabır ile alırken demini
bardak ile kaşıksa
suya bulaşıktır
bulamayınca yıkayacak
Ademini...
....................................................

Bir çay ocağında
sabahlerken geceyi
kaç demlik demlendi
seninle seherlerde
minarelerden seslenen
'Tek/Bir' denen heceyi
Gönüllerde dilleyen
gönül erleri nerde...
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Eskici Akıl

çok acımasızdı çoook...
                                    gece gündüz düşündürdü
                                    olur olmaz her şeye koşturdu
                                    aç susuz demedi, mesaiye bıraktı
                                    boş durdurmadı boşa çalıştırdı
                                    yan gelip yatmaya kendini alıştırdı
                                    ve...dayanamadı iflas etti,eskidi artık
                                    O da
                                    dil ucuyla anıyorlar şimdi
                                    ''demode''
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Esma-ül Hüsna...

En güzel isimler ' SENİNDİR ', ' SENDEDİR'
İlahi! ... Aşkına ' BEN 'de, bedende perdedir
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Esmaül-Hüsna-1

Allah(c.c)

                                    Tek Sana özel,Tekbir isim
                                    ''Vacibul-vucud''suz çıkmaz nefesim
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Esmaül-Hüsna-10

el-Cabbar

                  Bütün varlıklara Sensin hükmeden
                  Benim...benim...diyen,hüküm giyer hükümsüzlükten
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Esmaül-Hüsna-11

el-Mütekebbir

               Ne madde,ne de mana çizemez vasfını
               Çizsin de göreyim,aklının tahtasını
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Esmaül-Hüsna-12

el-Halık

               Yoktur Senin için yok,var etmektir şanın
               Düşşe de aykırı tabiatı eşyanın
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Esmaül-Hüsna-13

el-Bari

               Kim birşey varetmiş,kim birşey yaratmış
               Mevlam yapbozlarını bir bir aratmış
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Esmaül-Hüsna-14

el-Musavvir
                Hayran oldum gördüklerime,inceden ince bir sanat
                Görmediklerim nedir ki? ! ! ...ey! ruhum sen anlat
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Esmaül-Hüsna-15

el-Gaffar
             Harman yeri gibidir mahşer,dağ dağ yığılır günahım
             Bağışlamana sığınırım.Sığınır ahım,sığınır eyvahım
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Esmaül-Hüsna-16

el-Kahhar
          Gökten indirdin Ebabilleri,yenildi Ebrehenin filleri
          Kuşanırken sayısızca melek,tutulmuştu küfreden dilleri
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Esmaül-Hüsna-17

el-Vahhab
                Sayısı yoktur vermeleriyin,hesabı tutulmaz
                Hesapsızca harcayanların,hesabı unutulmaz
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Esmaül-Hüsna-18

el-Rezzak
                                        Yerde rızık,gökte rızık
                                        Kurda rızık,kuşa rızık
                                        Ayığa rızık,sarhoşa rızık
                                        Daha ne deyim ben...
                                        Yazık! bana çoook yazık
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Esmaül-Hüsna-19

el-Fettah
                       Ben bir dilenci,dünya geçim kapısı
                       Haram ve helalden oluşmuştur yapısı
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Esmaül-Hüsna-2

er-Rahman

                             Hangi kula düşmedi rahmedin
                             Düşmedi ayrı, kimseden merhamedin
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Esmaül-Hüsna-20

el-Alim
                     İlim Sende kaybolur,bilim Seni bulur
                     Bilinen,bilinmeyen herşey Senden sorulur
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Esmaül-Hüsna-3

er-Rahim

                                 Mümin eyle,bayram olsun ahiret
                                 Değilse,iki cihanı da zehir et

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Esmaül-Hüsna-4

el-Melik

                     Tükenir mal mülk,yıkılır saltanat
                     Karunları,Kisraları kaldır kaldır at
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Esmaül-Hüsna-5

el-Kuddüs

                             Hayasızlıktan sığınırım,Haya'na
                             Kusurumu affeyle, Ey! kusursuz Mevlana
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Esmaül-Hüsna-6

es-Selam

                        Bir selam geldi,kalubeladan
                        Taa ki,can çıkarken seslendi sela'dan
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Esmaül-Hüsna-7

el-Mü'min

                            Var iken Sen,yoktur korku
                            Ölüm,gülbahçesinde bir koku
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Esmaül-Hüsna-8

el-Müheymin

                    Değilmi ki,her halimizi edersin himaye
                    Değilmi ki,bilinmek istenmendir gaye
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Esmaül-Hüsna-9

el-Aziz

                Pehlivanım diye,kimler giymedi ki kispet
                Dünya minderinde,hüsran oldu akibet
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Eşek arısı...

herkese
                                    isterim bal yedirmek
                                    parmak parmak
                                    aah!
                                    olmasa  şu dilimden
                                    birde usandırmak
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Eşek sudan...

Biliyorum...
Ben çoktan hak ettim bunları
Hadi...
Vurun şu eşeğin sırtına odunları
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Eşrefi Mahlukat

Haksızlığın her türlüsüne karşıyım
                               Ben Hakkın yeri,Ben Hakkın arşıyım
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Etki-Tepki

''Ne olursan ol,yine gel''demiş...
                              Ama ölmeden,asla öldürmemiş
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Etmee! ! ! ..

Etmee! ! ! ..

Gellll! ! ! ..
Sana bir''Türkü'' söyleyeyim...

İçinde umutların yeşerdiği
Ayrılıkları vuslata çeviren
Düşmanlığı, muhabbetle deviren
Gönlünü, gönülden veren
Bir''Türkü''...

Gelll! ! ! ...
Sana bir''Türkü'' söyleyeyim

Yüreğinde sevda büyüten
Gözleri mühüre çalan
Güzelliği aklımı alan
Gerisi yalan...yalan..
Bir''Türkü''...

Gelll! ! ! ..
Sana bir ''Türkü'' söyleyeyim

Ellerine kına yakılı
Kardeşliği saçlarına taç yapan
İblisin her türlü yolundan sapan
Tek Bir Hakka,TEKBİR'le! ! ! tapan
Bir ''Türkü''...

Gelll! ! ! ...
Sana bir''Türkü''söyleyeyim

Ruhunda güller açan
Ezanları nağme nağme okuyan
Kur'anı ilmek ilmek dokuyan
Uyan nefsim uyan
Bir''Türkü''...

Gelll! ! ! ...
Sana bir''Türkü'' söyleyeyim

Türkülerle''Türkü''söyleyen
Şarkılarla sevda dolan
İlahiyle aşkı bulan
Mevlaya teslim olan
Bir''TÜRKÜ''...

GELLL! ! ! ...ETMEE! ! ! ...

Selam ve dua ile...
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Ev ödevi

sen sorumlu
                             O Malik
                             ey! sorumsuz
                             bu ne ihmallik
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Ey! Ağlayan Çocuk...

Hakikat sensin,sen asılsın
Düşürme sakın göz yaşlarını
Kirpiklerine asılsın...
Ki şahit olsun zulüme
Huzuru mahşerde
Bakıp,bakıp...utansın da kahrolsun
Bütün alemi beşerde
Can pazarında kınalı ellerin,kan ile
Yok iken süt dişlerin
Kurban ettiler bile bile...
Yemin olsun ki Vallahi...
Bir gün kahpeliğin bu son...dramına
Bedeli ödetilecektir hem de...hem de...
Gramı gramına...
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Ey! Azizim...

ne ''a''
                                   ne ''e''
                                   ne ''i''
                                   ne ''de''
                                   ne   de ''den'' haliydi
                                   Onu
                                   yücelten
                                   ''Yalın''lıktı
                                   Onu
                                   Yüce eden
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Ey! Gül

Bekliyor isen bir bülbül
                                 Önce haya ile örtül
                                 Seher vakti gelmeden
                                 Olma delik deşik tül

                                 Özlüyor isen bir bülbül
                                 Önce nefsinden süzül
                                 Vuslat vakti gelmeden
                                 Var git günahlarına üzül

                                 İstiyor isen bir bülbül
                                Önce gül bahçesinde görül
                                Henüz güneş doğmadan
                                Sevgi kokularını sürül

                                Seviyor isen bir bülbül
                                Önce derlen toplan dürül
                                Bülbül kartal olmadan
                                Derdini bahçıvana dökül

                                Aşkın ise bir bülbül
                                Önce aşkı verene gül
                                Solmadan dökülmeden yaprağın
                                Ne olur Allah aşkına ver gönül
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Ey! Koca Çınar...

Bir karganın özlemi...
               Ne zaman ufukta  güneş doğsa yeryüzü aydınlansa,ne zaman güneş batıp
akşam olsa ortalığı hüzün kaplasa sen anlatılırsın,evlatlara,torunlara
gelinlere,damatlara,tüm hısım ve akrabalara.
               Senin o çorak toprağa dikilişin,taptaze gencecik fidan halin dillerde
dolaşır,hiç itirazsız.
''Bu çorak toprakta benim ne işim var''demeden kaderine razı oluşun,ama
mağrur,gururlu ve çorak toprağın bütün verimsizliğine rağmen ayakta kalmayı kendine
destur edinişin hep dillerdedir.Yağan rahmeti çorak toprağın dört gözle
beklemesi,seninle paylaşmayı içine sindirememesi yıldırmadı seni.
Ve sen birilerini gölgende barındırmak,birilerini güneşin kavurucu sıcağından korumak
ve birilerini ferahlatmak için yaşamayı kendine görev bildin.Hangi
serçenin,sığırcığın,bülbülün,karganın ve içini kemirecek kurtların yuva yapacağına
aldırmadan,sadece  sana verilen görevi yerine getirmek için hayatını idame ettirmeyi
kendine bir lütuf bildin.Öyle bir yeri mekan tuttun ki,ne kuru ne de akar derelerin
kesiştiği yerdi yeşerdiğin yer.
               Rabbinin emrine itaatle yeşerdin.Küçücük olan kök şitillerini uzattın toprağın
derinliklerine.Umulmadık derinliklerden su çektin emre itaat için.Ki bu su kaynağı
Özden geliyordu,özsu duru suydu bu.Toprağı taşı sıktın hayatını sürdürmek,birilerine
gölge,birilerine yuva olmak için.
Senin bu çabalarını gören nice gonca
güller,sümbüller,laleler,menekşeler,papatyalar...bütün çiçekler vesselam hepsi sana
aşıktı.Bu aşkı çekemeyen selviler,kavaklar,söğütler,meyveli,meyvesiz bütün ağaçlar
seni kıskanırdı.
Ve gün geldi serildin,serpildin o fidan halinden sıyrılıp Çınar görünüşüne büründün.Ne
kışın karı,ayazı seni yıldırdı,ne yazın kavurucu sıcağı.Hele hazan mevsiminin şiddetl
rüzgarı,fırtınası,kasırgası senin bir küçük dalını dahi kıpırdatamadı.
                Ey! Koca Çınar...
Bunlar meşakkatlide olsa işin güzel tarafıydı.Ama bir gerçek vardı ki her verilen görev
bir gün tamamlanacaktı.Ne mutlu bu görevi tamamlayana ve sende onlardan biri oldun
İnşallah...Hani görev son bulacak ya,biraz güneşin,biraz yağmurun karın,biraz
rüzgarın,soğuğun etkisi olacaktı,bu işte.En önemlisi içini kemiren kurtlardı.
İşte ben seni rüzarın uğultusunu,yağmurun şırıltısını,kuşların sesini duyamadığın
dönemde tanıdım.Öyle mi sanırımki(Ey! karga işin aslı öyle değil,o senin bet sesini bile
duyup tahammül ediyordu) .
                Hele heybetli bir duruşun vardı ki,kimler senin gölgende
konaklamadı,dinlenmedi ki.Öyle merhametliydin ki
hırlısına,hırsızına,mazlumuna,zalimine bile gölgelik ettin.Nice kuşlar senin dallarına
yuva yaptı.Benim gibi burnu pislikten çıkmayan karga bile.Bütün çöplüklerden
topladığım pislikleri getirip üzerine bıraktığım,bütün kuşlarla cedelleşmenin  bedelini
gelip senin görünüşte heybetli,lakin içten içe eriyen gövdeni gagalayıp ödetmeye
kalktığım halde ıh! bile demedin ve kovmadın,dalından silkmedin.Çünkü şanına
yakışmazdı.Çünkü sen yuva yıkan değil,yapandın.İçin için eriyişin bütün
aşılama,budama ve iyileştirme çabalarına rağmen önlenemedi.
                Ve...vakit geldi,aldılar seni bu diyardan,nerelere bilmem...
ama bildiğim bir tek şey var ki o da ateşe odun yapmaya değil...İnşallah.
               Haa! ne halde miyiz?
Ey! Koca Çınar... hala bizi merak etmektesin değil mi...merak etme,Sen devrildin ama
hala gölgen üzerimizde, yuvalarımız mahzun ve Senin sevginle sımsıcak...Sana...Sana..
duacıyız...
                Ey! Koca Çınar özledik Seni...Seni seviyoruz...
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Ey! Koca Derviş...

Başladığı yolu bitirmek
Her kula nasip olmasa gerek
Senin yürüdüğün yolda
Ben ölürüm, gülerek...
Meğer...
Ne kadar da severmişim seni
Hiç hasbihal etmesekte
Hiç ellerini tutmasam da
Sanki ezelden tanışırız
Biz dilden değil
Gönülden konuşuruz
Ey! Koca Derviş...
Tutunduğum çınarın dalı kırıldı
Düşüyorum...
Senin yandığın sevdanın ateşinde
Ben üşüyorum...

Sessiz bir gemi limana yanaşır
Dolaşır kaptanı sahilde
Bir kaç yolcu ile muhabbet eder anlaşır
Güneş batmadan demir alır da uzaklara
Kaf dağının ardına ulaşır
Sahildeki kumlar ağlar
Deniz susmaz, başını kayalıklar vurur
Bir sancı var, işte tam şuramda durur
Adını söyleyen diller titrer
Hani der ya Hz. Ali keremallahu vech;
' Öyle bir hayat yaşaki
Ölümüne düşmanların dahi ağlasın'
Bırak... bırakta bugün
Karlı dağlar başına
Kara bulutları bağlasın
Ey! Koca Derviş...
Tutunduğum çınarın dalı kırıldı
Düşüyorum...
Senin yandığın sevdanın  ateşinde
Ben üşüyorum...

Paylaşmadığın bir şeyin var mıydı
Ki...
Fikrine bile bakılmadan uzatılan
Yarım elma
Cinnetin tam ortasında
Hücrelerin soğuk, kuytu köşesinde
Yarabbi! ...
Bu nasıl gönül alma
Yok...yok...
Seni demir parmaklıklar
Taş duvarlar anlatsın
Ben susayım
Hayır...hayır...
Susmaktan vazgeçtim, kan kusayım
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Bir günde feryat et
Bir günde sitem et
Allahım bu nasıl sabır
Hayret...hayret...
Diktiğin güllerin dikenleri batmaz elime
Sadece kanatır
Kimbilir...kimbilir...
Şimdi kimler sorar sana hal, hatır
Ey! Koca Derviş...
Tutunduğum çınarın dalı kırıldı
Düşüyorum...
Senin yandığın sevdanın ateşinde
Ben üşüyorum...

Peygamber ahlakına bürünen adam
Ön yargıların yıkıcısı
Mazlum bir davanın
Hıçkıran sevdanın bakıcısı
Belkide...
Halime anne kucaklar seni
Ne bileyim işte, öyle geldi içimden
Ben kim miyim...
Ben, benden uzak, hiçim ben
Güneş eğilirde gölgen eğilmez
Secdeye değen başın şimdi kimin dizinde
Bir çift çökmüş diz gördüm
Peygamberin izinde
Kar altındaki  kardelen
Açmak için çırpınır
Çizilmiş ki hudutlar, geçilmez bu sınır
Üzerindeki karlar üşürde sana sarılır
Aşk ile yanan ruhun sonsuzluğa varır
Ey! Koca Derviş...
Tutunduğum çınarın dalı kırıldı
Düşüyorum...
Senin yandığın sevdanın ateşinde
Ben üşüyorum...

Sonsuzluğun sahibine yolcu olan yolcular
Şehitlik mertebesine binipte gidenler
Bahara açacak peygamber çiçekleri
Çeşme başında uzanırken
Binbir çeşit yemiş ile
Kevser olacak içicekleri
Dilerim Mevladan, Cennet ile Cemali
Olur inşallah hediye
Ölmeyi nasip eylesin bize de
Hu! Hu! diye diye
Geride kalanlar ne kadar yansa da
Sebebi binbir sebepten sansa da
Taktirin ötesinde yoktur bir sebep
Bir sende bir de dervişlerde olur
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Böyle bir edep
Menzilin belli, varış son nokta
O hem Vardadır, hem de Yokta
Bu sevda yarım kalmaz
Mahşere kadar yürür
Sen hiç tasalanma
Diktiğin güller hasretinle büyür
Ey! Koca Derviş...
Tutunduğum çınarın dalı kırıldı
Düşüyorum...
Senin yandığın sevdanın ateşinde
Ben üşüyorum...
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Ey! Oğul

Ey! oğul sana bir nasihatım var
                Beş koyun ile ondönüm çorak toprak vasiyetim var
                Üç kuruşluk şerefim ile birazda haysiyetim var
                Duymazsan zararınadır,uyarsan oda bir kar

                Yoksulum diye isyan etme,kimseye dertlenme
                Yenisi yoksa eskiyi temiz giy sakın bitlenme
                Herkes zayıflıyor sende az ye etlenme
                Ey! oğul hepsi sende değil birazda suç bende

                Koyunlara iyi bak dağlarda otlat, yay
               Tarlayı iyi sür,rahmeti boldur sanada düşer pay
               Azığın olsun bir parça çörek iki bardak çay
               Ey! oğul sözlerimi alda neye sayarsan say

               Yaşadığın yer köydür sanmaki bir şehir
               Zaten oralarda bulunmaz ne bir ırmak nede bir nehir
               Şükret haline kaderine küsme kötü olmuş devir
               Ey! oğul yapma bana Allah aşkına kahır

               İnşallah ekinin bol olur yaparsın ekmeklik un
               Cimrilik etme misafire ikram et,yüreğini sun
               Koyunları kırkarak yaparsın iki yastıklık yün
               Ey! oğul bugün yoğum bak, var idim dün

              İhtiyar heyetinin,muhtar emminin sözünden çıkma
              Yaşlı anayın emrinden,yumuşundan sakın bıkma
              Çok zor gelsede aldırma,dişlerini sıkma
              Ey! oğul pek söyledim  sende kusura bakma

              Köyün en güzel kızını belki hiç alamazsın
              Gücün yetmez bilirim başlık parası bulamazsın
              Sende evlenmek istersin helede bekar duramazsın
              Ey! oğul babana kızma böyle nasihat bulamazsın
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Ey! Yolcu

Kimler tekmeleyip girmediki, gönül denilen hana
Ne kadar zor imiş kul olmak,  gönüldeki Canana
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Ezberimdesin

kitap gibi birşey seni okumak
                   heyecan vermediğin yerde bırakabilirim
                   sadece fihristine de bakabilirim
                   bir imla dahi yapsan hata
                   çatır çatır yakabilirim
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Faka bastım

ölüm
                               mazluma
                               su...
                               zalime
                               pusu...
                               dur
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Fakih

yol uzun
                                mevzuu upuzun
                                azığın aşk
                                ile çıkındaki tuzun
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Faraş

küllen yalan...
                                      küllen yalan...
                                      dedikçe aşkına
                                      alevlendi külüm
                                      açtı gülüm
                                      döndüm şaşkına
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Fareli köyün...

kapattım kapıları
                              birer birer
                              hiç bir yerden
                              girmesin diye fareler
                              yine kemiriyordu
                              içim içimi
                              sabır ediyordum
                              ki bu geçicimi
                              fırsatmı bulamadı
                              çıkmaya dışarı
                              dolaşırken beynimde
                              o haşarı
                              ne yapıpta
                              kapı dışarı atmalıydım
                              dışarıdakiler girmeden
                              kapatmalıydım
                              nerdeyse içecektim
                              fare zehiri
                              daha akıllıca buldum
                              biraz tehiri
                              dedim ki;
                              beslesem bir kedi
                              hayalimde ki fareyi yedi
                              lakin
                              nereden girecekti
                              peşinden tüm fareler
                              gelecekti
                              baş edemezdi
                              tek başına hepsiyle
                              oynatırlardı onu
                              tepsiyle
                              vazgeçerken...
                              bir anda dedim tamam
                              zoraki onu dışarı atamam
                              karar verdim
                              onu eğitecektim
                              şiddeti bir kenara
                              itecektim
                              aldım elime bir kaval
                              bakıyordu ona
                              aval aval
                              bildiğim havaların
                              hepsinide çaldım
                              o kadar oldu ki
                              çok alçaldım
                              bırakmıştı artık
                              kemirme işini
                              fırçalıyordu sivri
                              ve kanlı dişini
                              pişmanlık her halinden
                              belli oluyordu
                              o sinsi bıyıklarını
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                              bir bir yoluyordu
                              göz yaşları
                              oldu duygu seli
                              boğulurken tuttu
                              uzatılan eli
                              bir çırpıda çıktı
                              beynimden
                              mutlu bir beydim
                              artık ben
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Farkı farket

hayvanlar
                                           aç
                                           kaldıkça
                                           otlanır
                                           insanlar
                                           aşklandıkça
                                           odlanır
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Farz et ki...

severken
                                  görmez oldu
                                  gözlerim
                                  duymaz oldu
                                  kulaklarım
                                  konuşmaz oldu
                                  dilim
                                  tutmaz oldu
                                  elim,ayağım
                                  bedenim
                                  hissetmez oldu
                                  tenim
                                  nefesimdi en son
                                  gidenim...
                                  kaldı ruhum
                                  kaldı ruhum
                                  eeeeee...
                                  ben sana böyle de
                                  vurgunum
                                  ya sen...
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Fasa fiso...

ne önemi var
                                       bir canın
                                       ne de
                                       binin
                                       yanında...
                                       Hakkın
                                       yanında...
                                       Nebinin
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Fi tarihinden kalma

sallanmadan
                                     taşınmaz
                                     fikirler
                                     sallandıkça
                                     dökülür
                                     kirler
                                     kalınca
                                     yalnız
                                     Fi
                                     o da
                                     bize
                                     kafi
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Filistine...

Ey! ...
Garb'ı mesken tutan caniler
Her meskenin mirascısı  baykuştur
Bilesiniz
Lut'lar, samed'ler, ad'lar nerede, haniler
Mazlumlara müjde, mazlumlara çilesiniz
İnan...
Sendeki sancılara bende gebeyim
Bekle...
Bir kardeş doğacak, ağlama bebeğim
........................................................................................

Ektiğiniz tohumların zehiri sarar alemi
Her zehirin bir panzehiri var
Haberiniz ola
Melekler kuşanır binbir kılıçtan kalemi
Taş üstünden taşı, baş üstünden başı
Almadan vermez mola
İnan...
Sendeki sancılara bende gebeyim
Bekle...
Bir kardeş doğacak, ağlama bebeğim
..................................................................................

İnsanlığı lügatından silen insafsızlar
Savaşında bir onuru var
Utanır sizlerden
En vahşi hayvanın dahi yüreği sızlar
Eser kalmaz pençelediği onca izlerden
İnan...
Sendeki sancılara bende gebeyim
Bekle...
Bir kardeş doğacak, ağlama bebeğim
.............................................................................

Ey! ...
Şark'ı mesken tutan devekuşları
Çıkan yangın bacayı sardı
Kalkın, uyumayın
Sakın...
Kabenin damına kondurmayın baykuşları
Kardeş kanıyla abdest alıpta namaza durmayın
İnan...
Sendeki sancılara bende gebeyim
Bekle...
Bir kardeş doğacak, ağlama bebeğim
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Filkete

çakmak istedim seni yüreğime
                                   kaya oldu birden
                                   kazıyayım dedim elmasla
                                   çizmedi bile derken...
                                   tutturayım toplu iğne ile...
                                   hiç hissetmedim ki ben
                                   filketeledim
                                   gelirken kundak bezime
                                   kefenime giderken
                                   hayat...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Firikik

pratiksiz teorik
                                 başaksız firik
                                 olur mu hiç
                                 telsiz telefirik
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Fiskos

evlilik
                                          bir
                                          dantel
                                          gibidir
                                          seyri
                                          düğüm
                                          sayısı
                                          ile
                                          ilgilidir
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Fotoğrafçı

Ne zaman ki,der isem nefsime çüş
                                   O zaman gönlüme yapılır rötuş
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Fukara...

kara
                          bir düşünce
                          aldı
                          beni
                          kara
                          kara
                          yer beyaz
                          gök beyaz
                          beyaz
                          kara
                          hiç fark etmez
                          aşık oldum
                          biraz...
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g/ Özüm...

Akşamın dik yokuşunda
Gecenin zirvesine tırmanmak
Tırmanmak ve...
Sabahın kucağına yuvarlanmak
Heyacanın son  noktasına
Ünlemleri kondurmak
Külahını yalayan çocuğun
Zulmün ateşinde
Dondurmasını dondurmak
Ecele karşı gitmek değil
Amaç...
Ecele son durmak
Gözünü seveyim
Ben bu sevdanın
Kavuşmak Sen olunca
Anlamı kalmaz ölümün
Anlamı olmaz elvedanın
....................................................................

Yamalıklardan yapılan hayallerin
Bohçasının içinde aşk dantelleri
Çeyiz ile mihir kardeş
Dumansız, alevsiz bacayı sarar
Tozsuz, külsüz bir ateş
Üst üste konan kerpiçlerin
Bir adı da yakacak
Ardına düşülen hayvanındır mal
Aha bıraktı, aha bırakacak
Oynar durur köşe bucak
Onlardan öte...
Gözünü seveyim
Ben bu sevdanın
Kavuşmak Sen olunca
Anlamı kalmaz ölümün
Anlamı olmaz elvedanın
...................................................................

Açlığın tadına varmak
Tokluğun yüzüne tükürmek
Kanaate selam vermek
Tersten yaşamak hayatı
Eldivenleri çıkarmak
Ellere sarılmak
Nefsleri dökmek
Yürekleri öpmek
Peşine düşmek
Veresiyeden uzak...
Emzirirken at tayı
Bırakır mı hiç tay atı
Öte geç, beri gel
Gözüne seveyim
Ben bu sevdanın
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Kavuşmak Sen olunca
Anlamı kalmaz ölümün
Anlamı olmaz elvedanın
.............................................................

Sökülen dişlerin acısı
Kerpetenin ucunda
Damlayan kan sağolsun
Bir diş hediği kaynar
Ağlayan çocuğun avucunda
Yumrukları dağ olsun
Gönlünü veren kurtulur
Borçlar bir bir kapanır
Bir zaman gelir
Gurbet olur buralar
Sen Onu tanı
Ki...
Belki O da seni tanır
Hibe ettim gönlümü
Yardıma muhtacım
Acil servise alın beni
Öldürecek bu utancım
Gözünü seveyim
Ben bu sevdanın
Kavuşmak Sen olunca
Anlamı kalmaz ölümün
Anlamı olmaz elvedanın
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G/Ayrı değilim...

Hayatın kısalığı değil,Sensizliğin uzunluğudur... ölüm
Ölümü yaşamaksa Sende, ölümsüz hayattır...gülüm
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G/Ezinti

Gövdelerin,gölgelerin
Arasından geçiyorum
Adımlarım,büyük,küçük
İtiş kakışlar,çekip çevirmeler...
Arkasından
Uzanan eller,sallanan mendiller
İle...bir kaç gülücük,bir kaç öpücük
Alıp beni götürüyor...
Varmaların son noktasına
Çokluğun kayboluşuna,Yoktasına
Evvel zaman içinde yaşanırdı
Zamanın dışındakiler...
Ahh! ..
Şimdikiler...
Şimdi...Kiler...
Bir kaç patates,bir kaç soğan torbası
İnsanlığı,sevgiyi,aşkı...diline dolar
Yumak yapar,yuvarlar,oynar
İnsanlığın zorbası...
Ne de güzel esintilerdi
Ruhumuzu okşayan,ferahlatıcı,O nefesler
Ne de güzeldi
Seher vakti bizi uyandıran,O nağmeli sesler
Artık ısınamıyoruz
Güneş ansızın doğup,ansızın batıyor
Ay,mehtaba küsmüş
Barışmak başka semalara...
Gece içimizi karartıyor
'Sevmek' dile düşmüş
Perişanları oynuyor...yalnız başına...
Sevilmeyi bekliyor
Aşk...
Ölüm ile pençeleşiyor
Ölüme emekliyor...
Derken...
Bir ışık görünüyor
Ufkun delindiği yerde...
Bir sızıntı,çatlaklardan aşağıya
Akar  iken,damla damla...
Yine 'Sevmek' tanık...
'Aşk' yargılanır iken idamla...
Gövdelerin,gölgelerin
Arasından geçiyorum
Adımlarım,büyük,küçük
İtiş kakışlar,çekip çevirmeler
Arkasından
Uzanan eller,sallanan mendiller
İle...bir kaç gülücük,bir kaç öpücük...
Alıp beni götürüyor...
Kalan...Sonsuzluk...
Sonsuzluğa kadar sürüyor...
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g/ÖzÜm...

Elinden tuttum nefsimin, dolaştırdım parkları

Herkes oyuna dalmış, oyuncaktan yok farkları
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Gaflet! ...

Dünü unutmak
Bugünü uyutmak
Yarını  yutmaktır
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Gavs'imin...

Ömrümdeki tek şey/H idi, dudağımı uçuklatan

Şu, bir tam dünyayı kesr eyleyipte buçuklatan
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Gaz lambası...

fit oldum sana
                            fitil fitil getirdiler
                            burnumdan
                            ettiler beni ifrit
                            aşkında kayboldum
                            bilmem...
                            bilmem ki kaç fit
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Gazaba Rahmet...

kapanır kör kuyu
                            görünmez  ufkun dibi
                            açılır Kevser Suyu
                            ha damladı,ha damlayacak gibi...
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Geç Kağıdı

Zikirden uzak fikirler
                        Hayat dersine gecikirler
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Geç/Erken...

Sırtına alma dünyayı
Seni ezer geçer
Zaman,her şeyin ilacı
Zaman,zamanı içer
Geçmez deme,zaman...
Zamansız geçer
Deler geçer...
Eler geçer...
Kefenden kundağa
Beler geçer...
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Gel gayrı!

geleceğim
                                     dedin
                                     gelmedin
                                     geleceksen
                                     gel
                                     gayrı!
                                     bu
                                     kaçıncı
                                     bahar
                                     bu
                                     kaçıncı
                                     yaz
                                     bu
                                     kaçıncı
                                     kış
                                     sen
                                     de
                                     biliyorsun
                                     ki
                                     zamanı
                                     geldiğinde
                                     kimse
                                     çalmayacak
                                     sana
                                     alkış
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Gelin gelin...

Aşka aşık...
                      karlara bürünmüş beyaz gelin
                      neresindesin sen bu ecelin
                      kaç doğum,kaç ölüm,kaç düşük
                      yaptı bu cenin...
                      oysa ne umutlarla gönderildin semalardan
                      vazgeçmiştin kimbilir hangi sevdalardan
                      ardından döküldü sicim sicim gözyaşı
                      deldiler sanki yedi kat o arşı
                      ne kadar ağlamıştın binerken atına
                      yedi kat yorgan serildi üstüne
                      yedi kat döşek altına
                      kaç kıta aldın başlık parası
                      okyanuslarla uğurlanmıştı atıyın arkası
                      güneşten bir gremse takıldı boynuna
                      yıldızlardan nice beşibirlikler dizildi koynuna
                      pırlantaydı döşündeki aydan bronş
                      ey! gelin
                      seni mehtapta seyretmek ne hoş
                      çok zalim çıktı yaşadığın o diyar
                      ne çabuk çöktünde oldun ihtiyar
                      biliyorum...
                      gurbetlik çok zor sende özlüyorsun
                      ''dön gel artık''denmeyi dört gözle gözlüyorsun
                      işte o gün kavuşacaksın sende sılana
                      dönüpte bakmayacaksın ardından yıkılana...
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Gem

bir dizi/filim
                                     bir dizi vahşet
                                     Allahım!
                                     Sen bize
                                     bir dizgin bahşet
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gEm/İ

Hayat bir deniz, ömür gemi
Gem'ini koparmasın nefsin, emi...
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Geniz

figürler
                                  ayrı
                                  olsada
                                  görevler
                                  hep
                                  aynı
                                  kimi
                                  kolay
                                  kimi
                                  zor
                                 çıkarır
                                 ayn-ı
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Giyin... Soyun...

hayat
                                  yeni
                                  ölüm
                                  eski
                                  elbise
                                  gibidir
                                  hayatı
                                  nefse
                                  ölümü
                                  nefese
                                  giydir

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gocundum...

Herkes bir,Ademin çocuğudur
Et,kemik ise,ruhun gocuğudur
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Gökten 3 elma...

herkeste bir zalimlik
                                    herkeste bir zülumluk
                                    yine bize düştü
                                    mazlumluk
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Gölge/Sizim

Güneşi görmeyen hiç bir şeyin olmaz gölgesi
Gölgesinde seyrederken ay, mehtabı ölesi

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gönlümce...

Gönlümce...

Gözlere hükmetmek başka birşey
Açık yada kapalı olması ifadesiz
Manalandırmak adına...
Çırılçıplak görülsede herşey
Bir kıtmirin uykusuna...
Ve dahi bi o kadar ki, faidesiz

Boşlukların doldurulması
Gölgeleri hükümsüz kılmaz
Boşluklar kaybolur da
Gölgeler yıkılmaz

Işığın varlığında gölgeler gizlenir
Bir perdeki bu...
Gölgesinde gölge oyunu izlenir
Gözler gölgedir, aynadaki sır
Perdeler açılır, gölgedeki sır yansır

Gözler gölgelere
Gölgeler perdelere alışık
Tekbir ışık seçkin...
Gerisi tümden karışık
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Gönül Kalemi

Ben bu alemin en can alıcı noktasıyım
Virgülü kim nitsin
Bilcümle imlaların vaz geçilmez hasıyım
Koy beni bu iş bitsin
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Gönül Yolu...

Bırak lafı...yaşa ki...kendilerinden geçsinler
Sen onları değil,onlar seni seçsinler
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Gör/Eceli

Aşka dair ne var ise,hepsi de göreceli
Aşık ol ki,ölmeden  önce gör...eceli
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Gör/Kem/Siz/lik

Unutma ki,temelindeki harcı
                                  Saraylara koyayım,yapayım baştacı
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Görmek ve Bakmak

çok gezdim
                                     çok aradım
                                     bir çirkin seveyim
                                     diye
                                     Yaratmamış Mevlam
                                     hiç çirkin
                                     hediye
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Götüüüür...

doğru yanlışı
                                    hoş görse
                                    yanlış doğruyu
                                    hoş görse
                                    dünya ne güzel olur
                                    gören görmeyeni
                                    götürse
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Gözüm!

Ne iki nokta üst üste
                              Ne de üç nokta yanyana
                              Hak yolunda Tekbir nokta vardır
                              Sözün kısası...
                              Sözüm anlayana...
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Gurban! ..

Bir çift göz ile,bir el di beni çeken
                          Gönlümü cezbedip,tevhide yönelten
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Gurbet denen Servet...

Ey! Gurbet...
Yine sana mı düştüm
Yine yalnızlıkla örtüştüm
Ne kadar sarsanda,ısınmam
Isınacağımıda hiç sanmam
Değilim hevesli,yüzüne
Sebep...hiç...bir düzine
Kazanç diyorlar adına
Kim ermiş muradına
Çekip aldığındı,sılam
Kesildi haber,kesildi selam
Çok soğuk inan,bağrın
Gelmeyecekmi ki hiç,baharın
Şefkatin,sevgin karaborsa
Fark etmez adın...
İstanbul...Kars...Adana...Bursa...
Hangi il olmuş olursa...
Ey!
Beni gurbete düşüren kul...
Var git,sılaya sokul
Gurbet zulüm eden zalim
Sılaya varır mı ki mecalim
Sitemim sana değil...
Ey! Gurbet
Ne olur beni de idare et
Anladım ki...
Sen yapıyorsun görevini
Ya Sen! ...
Ey! Sebebi gurbetim
Artık yeter! ...Sende gör,gör evini...
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gUrBeT kUşU

Ömerim...
Kömür gözlüm
Bu gün memlekette
Lapa lapa kar yağıyordu
Bir an sen düştün yadıma
Bu kar tanelerinden biride
Ömer olsa...
Şu yanan yüreğimin
Ateşinde eritsem
Damarlarımdaki kana karışıpta
Kaybolsa
Sonra birden vazgeçtim
Niyemi...
Bilirimki kar taneleri
Masum masum yağar
Sonra...
Ayaklar altında insafsızca çiğnenir
Çamur olup, ayaklara sıvanır
O zaman
Ne ayak çamuru
Ne de çamur ayağı tanır
Sen ayaklara çamur olamazsın
Olmamalısın
Seni çamurdan yaradan
Allaha gurban olayım
Hasretin, hüznün, çilen olupta
Gözlerine dolayım
Sırılsıklam ağla beni

Ömerim...
Yaşadığın gurbetin şehri olayımda
Sokak sokak
Kaldırım kaldırım
Adım adım çiğne beni
Ki...
İncinmesin ayakların, yorulmasın
Ne bir ağrı, ne bir sızı
Ne de bir arsızı
Seni bulmasın

Kara gözlüm...
Baktığın yerler
Gördüğün gözler ben olayım
Ki...
Gözlerin hiç yabancılık çekmesin
Farz etki çiftlik yolundayız
Öyle bir muhabbet sarmışki bizi
Ya gündüzün güneşi
Ya da gecenin mehtabında
Yüzen bir ayız

Ömerim...
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Sırtındaki yükün
Dilindeki türkün ben olayım
Ki...
Kuş olup uçasın
Çiçek olup açasın
Eğer bir fırsatını bulursan
Bizim ellere
Bari hayallerinde kaçasın
O da olmadı
Bırak zamanı kendini harcasın

Ömerim...
Kara gözlüm
Söyleyen sesin
Aldığın nefesin ben olayım
Ki...
Kızdımı bana kızasın
Öksürüğün ben olayım
Tükettiğin her nefesin ben...
Yaşadığın can
Taşıdığın beden
Yeterki...
Sen mutlu ol
Giden ömrün gitsin benden
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Güle güle gurban

Sende mi bu diyarı terk ediyorsun gurban
                        Selamına  aleyküm selam demeden daha
                        Duygularım kervan yükü gibidir şu an
                        Dostluklar unutulmaz,unutmayalım sakın ha!

                        Hangi rüzgar götürür seni buralardan
                        Poyraz mı,karayel mi yoksa sam yeli mi
                        Kırklara,yedilere eşlik eden turnalardan
                        Söylesene hangisi,yoksa adam eli mi

                        Bu değirmen kimleri un etmediki
                        Ağızda bir lokma ekmek olmak gerek
                        Kimler Mevla için buğday ekmediki
                        Kimi sarı,kimi kırma,kimi de gerek

                        Lafa aldırma gurban git selamette
                        Hakka secdede dere,tepe fark etmez
                        Dünya yalpalıyor,sıra büyük alamette
                        Rabbim, sözlerinden haşa çark etmez

                        Ateşin kalır,bu diyarlardan gitsen de
                        Yazın beni,kışın bedeni yakar
                        Değil kalem,sopa ile davar gütsen de
                        Biliyorum,Hak için olacaksın vakar
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Gülüm

Bir çiçek büyüttüm, renksiz, kokusuz
Baş taçsız olur da, olmaz onsuz
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Gülümse...

gül kokmazsın
                                             oturmakla
                                             çiçekci dükkanında
                                             gel görde bak!
                                             gül
                                             ne güzel kokar
                                             dalında
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Gümrük...

Kapanır..kapanır birer birer bütün kapılar
Dikilir... dikilir,dikin aşağıya,nice kapısız yapılar
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Gün dönümü

Çaresizliğin gölgesinde büyüdüm de
Güneşe hasretliğim ondandır
Hep karanlıklarda yürüdüm de
Bu, batışını seyre daldığım son andır
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Gün gelecek...

Bu topraklarda top oynamayacak in..,cin dahi
Hey...! millet maç bitti, türübindekiler nerde...sahi
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Gün/delikçi

Var ise edebinde küçük bir delik
Tam orta yerinde ise üstelik
Ne kadar yama vurur isen vur
Ömürlük değildir onlar,gündelik
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Gün/eşsizdi...

ve...
                                     bir an da tutuldu...
                                     zamansız yakalandı
                                     zamansızlıkta unutuldu
                                    .............................
                                    ''Ol'' deyince...
                                    zamanımız kurtuldu
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Günah benden gitti

hakkımda
                                 ne söylendi ise
                                 yalan yanlış
                                 hepsi doğrudur
                                 e ne yapayım nefsim
                                 kör mü
                                 sende doğru
                                 dur...
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Güneş ve ay sönerken...

Hoşgeldin...
                                     Ey! Sevgili
                                     Ey! Nebi
                                     Ey! Rasul
                                     Hoşgeldin
                                      Sana...
                               ne bir yüzüm kaldı kızaracak
                               ne bir sözüm kaldı sızlanacak
                               kalmadı ki hiç bir yanım,nazlanacak
                               ancak...ancak..
                               bilesin ki
                               utancımdan canım çıkacak
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Güzel...

Saz güzel söz güzel
                                    Öze bakan göz güzel
                                    Hak ateşi yakar bizi
                                    Yürekteki köz güzel

                                   Gök güzel yer güzel
                                   Secde eden ser güzel
                                   Hak ateşi yakar bizi
                                   Bedendeki ter güzel

                                  Gül güzel! gül güzel
                                  Gülden sonra sümbül güzel
                                  Hak ateşi yakar bizi
                                  Güle aşık bülbül güzel

                                 Gel güzel kal güzel
                                 Çiçekteki bal güzel
                                 Hak ateşi yakar bizi
                                 Ruhumdaki hal güzel

                                Çul güzel kul güzel
                                Öksüz ile dul güzel
                                Hak ateşi yakar bizi
                                Oku diyen  okul güzel

                                Ben güzel sen güzel
                                Nur içinde ten güzel
                                Hak ateşi yakar bizi
                                Gönlümdeki en güzel
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H/Ele...

'Hele bakarız'...denen
Her lafın sonu hüsranla
Biter
................................................
Bi ter...bi ter...
Boşalır şakaklardan
Ayak uçlarına
Gözyaşları,kirpiklerini
Koparırcasına düşer
Avuçlarına
Ne olur...Allahım
Bırak beni yarına...
Ki...kul gibi geleyim
Huzurana,yanına...
Önüne,arkasına
Aşağıya,yukarıya
Bakar...
Yok kimsecik
Makinist! ...ışık
Işık verin ecicik
Cik cikler uyandırmaz
Bitmiştir film
Kopmuştur film
Ser benim
Ben sersefilim
.......................................

Daha...
Yaşım genç
Vaktim çok
Zamanı gelince...
Oyalan dur
O yalan...Dur! ...gitme
Bilinmezlere,kayboluşlara
Ara...ara...
Gel! ...Varoluşlara
Seher vakti
Uyandıran kuşlara
Kanatlarını açıp
Kapattıran var...
Varmak varken Ona
Ne olur...
Başı bırakma sona
.......................................
'Hadi bakalım'...denen
Her lafın sonu
Esmaül-Hüsna'ya gider....
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H/okka

ödünç aldım
                                             tavus kuşundan
                                             bir teleğini
                                             anlatacaktım cümlesine
                                             feleğimi
                                             rengarenk yazıyordum
                                             hayatımı
                                             bu kadar renklik biraz
                                             abartımı
                                             düşünmeye değmezdi
                                             az bileydi...
                                             bilmeyenler sağolsun
                                             bilen bileydi
                                             her kelime dökülürken
                                             hokkadan
                                             yerine oturuyordu
                                             cukkadan
                                             ''Aşkım'' diye başladım satırıma
                                             gelenleri yazdım hatırıma
                                             gelmeyeni zati almıyordu
                                             aşkından aklım kalmıyordu
                                             bitti mürekkebim...
                                             okyanuslar yapsa da ikmal
                                             gökyüzü ve de yeryüzü
                                             olsa kağıt
                                             almasına yok ihtimal
                                             bu aşk burada bitmez
                                             koydum
                                             üç nokta hokkalı
                                             o kadar büyük ki aşkın
                                             bir o kadar okkalı...
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Ha! gayret...

her zaman ki mekanımdan çıktım
              yine saat sabahın beşi, sallanırken...
              üç beş kedi köpek paylaşamıyorlardı bir leşi
              paylaşmak ne güzel,paylaşmamak ise ortada
              ben ise tam ortasında,orta yerinde
              hızlı hızlı ayak sesleri duyar oldum
              güzlerimi açamıyorum ama kulaklarım irkildi
              birden bir karartı önüme dikildi
             ''yardım edeyim mi beyefendi''dedi
              bu kimdi,beyefendi kimdi,nerden çıktı şimdi
              itiraza kalmadı mecalim
              bu merette bazen çok zalim oluyor be çok zalim
              yine dayandı bir omuza,aaah! halim,aaah! halim
              yudu yüzümü küçük bir şadırvanda
              benim aklım hala mekandaki loş tavanda...
              ortalığı sardı bir nida, bir feryat
              yine aynı ses,yine aynı ses heyhat!
              kulağımı deldi geçti,yüreğimi yardı
              bana seslenen bu ses en son ayardı
              izin aldı benden karartı,geçti safına
              yine ortada kaldım,yalnızlığın insafına
              birgün bende iki omuzu omuzlar mıyım derken...
              eskiden kalma beleşçiler,leşçiler birikti etrafıma
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Ha! zan

arşı ala'yı çınlatınca
                                      ezan
                                      herkeste oluşur ayrı bir
                                      zan
                                      zanlara göre kurulur  artık
                                      mizan
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Hacivat ile Karagöz

Bir ömür kovaladım, bir ömür
Kaşları kara, gözleri kömür
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Hadi zorla da...

akıl
                                                sınırlı
                                                hayal
                                                sınırsızdır
                                                sınırlar
                                                dahilinde
                                                hayal
                                                etmek
                                                gerekir
                                                yoksa...
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Hak hattı

herkes eder sohbet
                                   herkes eder nasihat
                                   kimi hiç tınlanmaz
                                   kimi imame
                                   kimi tesbihat
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Hak/Ediş

Okununca sala...
Ya Cuma yada cenazedir
Salasız Cumada...
Taziyenin işi nedir
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Hakka hürmette...

Biz,kimseyi ayağa kaldıracak makama ulaşamadık
                     Biz ki, o makamın tozuna bile bulaşamadık
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Hak'sızlık

Hak için korkma namerdin üçünden,beşinden...
           Ne dirisinden nede leşinden,
           Sen ölümsüzlüğe yürü bakma ardına
           Ölüm kol gezsede adım adım peşinden

           Haksızlık olurmu Hak var iken, hakkaten
           Hak'sızım diyen ölünce tanır Hakkı, zaten
           Namerdin en büyük silahıdır haksızlık
           Haksız yaşar mı hiç can ile ten...
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Halis...

üç
                                  çatal direk
                                  arasında asılı
                                  bir post
                                  şişirilmiş
                                  önceden güneşte
                                  pişirilmiş
                                  seher vakti uyanırdım
                                  ''culk! culk! ...''diyen
                                  yayığa
                                  doldurulmuş karnı
                                  taze süt ile
                                  bindirilmiş kayığa
                                  sallar onu
                                  bir ileri,bir geri
                                  nasırlı eller
                                  saatlerce
                                  bebek gibi beler
                                  ninni dinler
                                  süt,uyuyarak...
                                  kıl çeker gibi
                                  sofraya gelir tereyağ
                                  ayrılarak
                                  boncuk boncuk sularını
                                  tabağına bırakarak...
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Hancı

o
                              kadar
                              yorgunum
                              ki...
                              yorgunluğumu
                              unutacak
                              kadar
                              uyumak
                              ister
                              ruhum
                              bedenim
                              ruhuma
                              çok
                              dar
                              belki
                              bulunca
                              sığınacak
                              bir
                              yer
                              hiç
                              düşünmeden
                              sonsuz
                              bir
                              uykuya
                              dalar...
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Has/Tanem...

Herkes birilerini çekip götürüyor,bir tarafa
Ya derdi,ya da dermanı,kaldırmak için rafa
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HaTıR/aT

Hatırlar mısın
Ey! Sevgili
Bundan bi hayli
Zaman önceydi
Ne kadar da
Severdik birbirimizi
Hiç ayrımız, gayrımız yoktu
Hep el ele gezerdik
Kelepçeler karaborsa idi

Bir gün...
Bir buğday tanesi
Seni ' Ben' yapmadan
Önceydi bütün bunlar
Bunlar hep Onun terekesi
Ama yine de
Kucak kucağa yaşattı
Yetimler diyarında
Habilden Kabile selam ederek
Demedik ki hiç, bunlara ne gerek

Nice tufanlardan geçtik
Nice isyanlara düştükte
Tutan sen oldun
Unutan ben
Kaldırdığın yerden
Bu zamana
Ne oyunlar oynadık
Ne düğünler yaptık
Aşkıyın ateşinde
Ne muhabbetler pişirdikte
Mahallemizin bütün sokaklarına
İnanan, inanmayan ve de
İblisin bütün korkaklarına
Aşure niyetiyle dağıttık

Yeri ve göğü
Dualarla doldurduk
Şimşekler, yıldırımlar habercin
Yağmurlar, karlar müjdecin oldu
Davete icaben
Ahh! Ben...ben...

Sevgili
Seni kaç zaman anlattık
Bedirde, Uhudta, Handekte
Malazgirtte, Fetihte, Fatihte
Çanakkalede...
Elimizde sen, dilimizde sen
Cepheden cepheye
Seve seve...can vere vere
Ya şimdilerde...Şimdi nerde
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Sen hep haklısın
Sen ne dersen de...

Sevgili
Senin olmadığın yerde
Huzur yok, mutluluk yok
Keşmekeşlik diz boyu
Dizlerde derman
Gönüllerde ferman yok
Aslını inkar eder olmuş
İnsan soyu

Sevgili
Biz senli günleri
Özler olduk
Rahmetini, merhametini
Adaletini, şefkatini, şefaatini
Düşsün yollara artık
Yollarını bekleyenler var
Seni bekler
Analar, babalar,
Kimsesizler, yetimler
Yolcular, yolda kalmışlar
Kurtlar, kuşlar...
Gel artık ne olur gel...
Ey! Sevgili yar...
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Havalardayım

sevdalandım
                                          her gördüğüme
                                          göremediğime
                                          senin için sevdalandım
                                          sarpasarsamda dönsem
                                          kördüğüme
                                          önemli değil ki neyi sevdiğim
                                          önemli değilmi sevdiğim
                                          sevmek sen...
                                          ben ise sev dediğin...
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Hayalet

Hayalim,sadece zengin olmak ise...
Fakirlik kaçınılmaz bir hadise...
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Hayatın kaynağı

Sevgi üzerine kuruldu bu dünya
                                Sevmek gerekir her canı arkadaş
                                Sevdikçe gerçekleşir bu rüya
                                Sevgi uğruna verilir nice baş

                                Saygıdır sevgiyi yaşatan can
                                Saymak gerekir büyüğü küçüğü
                                Saydıkça  artar sevgide heyecan
                                Sağlam tutmak gerekir ölçüyü

                                Hoşgörü anasıdır sevginin saygının
                                Hoş görmek gerekir Yaradan aşkına
                                Yeri yoktur hoşgörüde kaygının
                                Çevirir hor görmeyi şaşkına

                                Sevgi saygı vede hoşgörü
                                Ayrılmaz birer kardeş gibidir
                                Biri yaşamaz ise diğeride ölü
                                Bunlar insan için temel bilgidir
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hayir

(Necip Hazer Bey'den inciler...)

Yalan olan dünyada durma! ... hayır et
Hakk'a giden yolda hayırdır, doğru niyet
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Hazan...

Hasretlik sığmaz içime, dardayım
Aklıma esince ecel, Sonbahardayım
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Hazıra dağ...

satmak kolay
                                almak zor
                                hangisi çok
                                hangisi daha çok
                                kor...
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He/LaL...

Haramiler çarşısında
Korkaklık ise mesleğim
Aç gönlümü,adalet ile
Söyle, nasıl besleyim...
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Hediyelik

doğum
                                  ile
                                  ölüm
                                  kardeştir
                                  ne
                                  diyeyim
                                  ben
                                  Mevladan
                                  onlara
                                  bir
                                  er
                                  he
                                 diyeyim
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Hep yek

hep
                                  başkalarını söyledin
                                  hep
                                  başkalarını anlattın
                                  birinin
                                  birini görüp
                                  bin kattın
                                  Allah için söyle
                                  hangi gün geçipte
                                  şöyle bir aynaya baktın
                                  seçtin içinden kendini
                                  aldın,çıkarttın
                                  çürük diye
                                  gayrısını çöpe attın
                                  hep
                                  kendini aldattın
                                  hep...
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Her keseye göre...

herkes
                                  birilerine tapar
                                  herkes
                                  birşeyler ister...
                                  herkes
                                  kendine yapar...
                                  herkeste
                                  iyi kötü işler...
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Hergün...

Özlemim Sensin,sevdiğim Sen
Hayatımda ki...
Tek renk,tek desen
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Hizmetçi

hizmet
                                    benim
                                    benim
                                    hizmet
                                    yok
                                    isem
                                    hezimet
                                    var
                                    isem
                                    zimmet
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Hop hop altın top

Gökten indi rahmet,yerdekiler topladı
                             Hakka razı olmayanlar,hem topladı hem hopladı
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Hoşgörü

Görür isen,hoşlukta sarhoşluk
                             Görür isen,sarhoşlukta hoşluk
                             İşte! ...
                             Aynel yakinliktir,doldurulan boşluk
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Huysuz

Ne sendeki huy bana
                            Ne bendeki huy sana
                            Huy değil bu huylar
                            Hayy'lara Hu'lara

                            Huylu mu huysuz
                            Soylu mu soysuz
                            Ne geçmişi,ne geleceği
                            Hangisi sonlu,hangisi sonsuz

                            Dipli dipsiz bir kuyu
                            Suyu çıksa,çıkmaz huyu
                            Huysuzluktan uykuyu
                            Unutmuş Hayy'yı, unutmuş Hu'yu
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I) şık..

parmak ucumdun
                                   gösterdiğim her yerde
                                   işaret ederken...
                                   söndü bütün ışıklar
                                   açıldı perde
                                   görmez oldu göz gözü
                                   seyre daldı seni
                                   ışık nerde ışık nerde
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ıSaRıTaH...

Bir gün boyunca seyrettiğim,duvardaki resimdi
Bir fotoğrafçı dükkanı,son adresimdi
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İbibikler öter...

Dizilmiş,yol boyunca
Bir sadakat kervanı
İnsi,cins...
Cümle mahlukat tanır
Başındaki Sultanı
Kutsal göreve yönelen gönüller
Gönüller...de açandır bu güller
Yolculuk sürer iken
Verilen süre daha erken...
Derken...'Su'dedi,birden susuzluk
Olmasa da gözlerde,hiç uykusuzluk
Herkes bakar iken birbirine
Birine verilmişti bu görev,birine...
Kızdı bir an...
Seslendi koca Sultan'Hüd! ...Hüd! ...'
İtaatsizliği yıkmayı bekliyordu
Yüreklerde ki son ümit
Ramak kaldı kesilmesine cezası
Mahşere kadar bitmez idi,bunun ezası
Başlar önde,sükut hakim
Hakimi kızdıran bu muhakim de kim...
Suskunluğu bozdu birden...
Uzaklardan gelen,uzun uzun soluklanma
Açıldı benizler,geldi renkler,gitti soluklanma
Artık,hesaba çekiyordu
Bu kendini bilmez kuşu
Sonra...
Dinledi...dinledi...dinledi...
O boynu bükük duruşu
Diz çöker iken,dizlerinin üstüne
Aldı Koca Sultanı
Koskocaman bir huşu
Sevindirik olan muhakim de...
Belkısdan haber getirmekle
Bulmuştu son kurtuluşu
İstişareler sona ermeden
Dize geldi...
O payidar Padişah ile taht
Ne güzel bir talih kuşu...
Bu ne güzel bir baht...
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İcraat

Bir aşk var bende,dolaşır kördüğüm olmaz
Her gün can veririm,bir gün öldüğüm olmaz
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İftar Vakti

Allaha ödediğim an,can borcumu
Açacağım o zaman,ölüm orucumu
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İki arada...

arkamdan
                                        bir
                                        ses
                                        ''geçmiş
                                        olsuna
                                        gel! ''
                                        dedi
                                        tam
                                        dönerken
                                        ''hoşgeldin''
                                        beni
                                        engelledi
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İki fırt

hayat iki nefesliktir
                                doğarken bir
                                ölürken iki
                                ha! o mu...
                                görüntü...görüntü...
                                aradaki
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İkimiz bir fidanız...

alınan nefes
                                        verilen nefes
                                        birlikte yaşar
                                        birlikte ölür
                                        ne seda,ne ses
                                        ''gık'' demez
                                        aşk bu...
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İksi de yakışır...

paçası ve
                                    bacası çamurla sıvanmış
                                    bahçesiz,kerpiç bir evde oturuyor
                                    ne kadar fakir ise
                                    bi o kadar da itikatlı idi
                                    hayli bir zaman sonra gördüm
                                    paçası ve
                                    bacası çamurdan sıvanmış
                                    bahçeli,dubleks bir evde oturuyor
                                    ne kadar zengin ise
                                    bi o kadar da takva idi
                                    sormak geldi içimden
                                    sordum dışımdan
                                    ''nasıl oluyor''diye
                                    ''eee...
                                    Mevla bu
                                    kiminin paçasından
                                    kiminin bacasından
                                    aktarır''dedi
                                    Mevla birlerken
                                    o ikiledi...
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İlahi ente...

Maksadım değildir bulutlar üzerinde gezmek
Maksudumdur rahmet damlalarında yüzmek
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İletişim

Dudaktan,kalbe kondurulan öpücük...
                          Dua'dır,Hakka giden köprücük
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İlişki

haya olmasaydı
                                  gece gündüzü örtermiydi
                                  yüz verseydi gül
                                  bülbül hiç ötermiydi
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İlla ki...

çocuklar
                                     sevgi
                                     ve
                                     masumiyetten...
                                     yaşlılar
                                     korku
                                     ve
                                     mahcubiyetten...
                                     gençler
                                     ise
                                     mecburiyetten
                                     Allaha
                                     yönelir
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İllede vatanım

Tik taklara bağlı yaşarken nefesim
                                     Ben guguklu bir saatten kafesim
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İmâ/N Ettim...

'İnan ki...inandım ' diyenlerce kâle alınmadım
Eyvah! ... ki öz vatanımda yersiz, yurtsuz kaldım
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İmece

Sevgili...
                         yine hasretle yolunu bekler iken
                         boynum bükük kaldı
                         bir sağa bir sola
                         öyle yoruldu ki...
                         öne düşerken anca verdi mola
                         yolum çok uzun...
                         ne olur...
                         gönder gelsin meleklerin
                         girsin kollarıma getirsinler sana
                         kolkola kolkola...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İmsak

kur dedin saati kurdum
                           son vakte kadar
                           bekledim durdum
                           sen zamanı öğrenirken
                           ben burda unutuldum
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İncili Kaftan

Birileri bir yerlerden geliyor,bir yerlere gitmeye
Birileri devam ediyor geleni gideni incitmeye
Yoktu ki geldiğimiz yerlerde böyle bir muamele
Gelme ile gitme arasında düştük biz bu hale
Neydi ki bu gelişimiz,neydi ki bu gidişimiz
Gelmek miydi gitmek miydi,gidiş gelişimizdeki işimiz
Gelene hoş geldin,gidene demeden daha güle güle
Gelene de gidene de,öldük  katıla katıla,güle güle
Bir selam geldi gelenden,bir selam gitti gidene
Ya selam vermeyi,ya da selam almayı dene
Selamsız gelmedik biz,selamsız gitmeyelem
Ey! İnsanoğlu... ne olur geleni gideni incitmeyelim...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsan bu,

Su misali...
Canı isteyince, içer  ancak bir bardak
İstemeden geleni,der ki'şöyle kenara bırak'

İhtiyaç hissedince,sağol...aziz  ol
Parası gelince,şikayet eder bol bol

Susayınca,aramaz üçü,beşi cömerttir
Namerdi aratmayacak kadar da olsa merttir

Yanınca,dili damağı yapışır,kavrulur
Dağları deler,çölleri aşar,savrulur,savrulur...
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İpsiz,Sapsız ve Hesapsız...

Ucu bucağı yok,bu gidişin...
Körelecek ucu birgün,bu sivrilişin

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İris ile His

Adı...
Her neyse
Başlangıcın ve sonucun
Bak...
Rahmet doldu
Son ucunda avucun
Hoş geldin yuvana
Ey! yaralı bülbül
Sensiz açmadı
Gönlümdeki gül
....................................................................

Kimbilir...
Nasıldı çocukluğun
Belki de hiç çocuk olmadın
Varlığıma sebepti yokluğun
Açmayan güldün kalbimde
O yüzden hiç solmadın
Hoş geldin yuvana
Ey! yaralı ceylan
Tekbir gerçek sensin
Senden gayrısı yalan
....................................................................

Üstün...
Hiç açık kaldımı
Kaç gece üşüdün
Kaç gece ağladın
Diyecek olsam
Ne anlamı olur ki sence
Sorulur mu hiç
Feleğin çemberinde
Cirit atmış
Ateşinde kavrulmuş
Bir gence
Hoş geldin yuvana
Ey! yaralı kuş
Virane gönlümde
Öterken baykuş
...............................................................

Saçlarına...
Kaç damla yağmur yağdı
Kaç soğuk kar tanesi düştü
Kimbilir...
Kimler alay etti senle
Kimler sana gülüştü
Bahanelerimin
Ardı ardısı gelmez
Sıralasam
Hangi göçmen kuşu
İnanırdı bana
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Sana selam salsam
Hoş geldin yuvana
Ey! yaralı İRİS'im
İçimde 'Sıla ' diye
Yaşayan bir isim
...........................................................

Hesaba...
Çekilecek kim
Sen, ben, o hepimiz
Ama şuna inanki
Vallahi...
Senden aradım çok iz
Hiç umudumu kaybetmedim
Şükür...
İnanmaz isen
Gözlerime bak
Yutkunma, yüzüme tükür
Hoş geldin yuvana
Ey! yaralı bebek
Başıma konan
Beyaz kelebek
..................................................................

Yirmibir yıl...
Dile kolay, cana zor
Ölüm korkutmaz beni
Sensizlik kor
Bir değil
Bin af dilerim
Kurşun olsa da  cevabın
Günahın boynuma
Senin olsun sevabım
Gitme ne olur kal
Ayrılık ölümden beter
Bitsin bu hasretlik
Değil mi kızım
Söyle, Yeter
Hoş geldin yuvana
Ey! yaralı kızım
Yıllar yılı kanayan sızım
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İs/Lam/Bol

Sana kimler aşık olmadı ki
                              Kaç körpe saçlarını yolmadı ki

                              Beşiğiydin,sallarken medeniyetleri
                              Hep kan,hep acı,hep zulüm oldu diyetleri

                              Girilirken kapından hadis'e binayen
                              Yaşandı sinende her din ayan beyan

                              Anadolu'dan Rumeli'ye kadardır hisar
                              Kaç gülle açtı yüreğinde,kaç hasar

                             Topkapı Saray,Eyüp Sultan
                             Ayasofya ile Sultanahmetdir Sulh Han

                             Yeditepe diye geçersin bi tarihte
                             Tarihe sığmazsın,yoksun ki tarifte

                             Kanadını açan martısın,boğazından geçer su
                             Öyle bir boğaz ki, haram lokmaya pusu

                            Sadelikti sendeki,boyandın binbir renge
                            Büründün, şimdi kaç sevdasız ahenge

                            Kim bildi kıymetini,söyle benden başka
                            Kim düştü benim gibi,karşılıksız bir aşka

                           Ben seni köylü güzeli diye sevdim
                           Yeditepelerinde gezen bir devdim

                          Şimdi sıraya girmiş birer birer dünürlerin
                          Ben hala ordayım,ben hala dün gürlerim

                         Senden geriye kalan bir boğaz,iki deniz
                         Omuzları çökmüş,yorgun ve soluk bir beniz

                         Yetmiş iki millet çiğner seni,yetmiş iki kul
                         Tevazuda birincisin,ayarda bir incisin
                         Ey! Sevgili İstanbul...
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İstanbul ''Ol'' Saydım

kimine
                              kimsesize
                              vefaydın
                              hadi! gene
                              gözüm saydım

                              mala
                              mülke
                              sefaydın
                              hadi! gene
                              görmedim saydım

                              yokluğa
                              yoksulluğa
                              cefaydın
                              hadi! gene
                              ölmedim saydım

                              cahile
                              cemekana
                              deryaydın
                              hadi! gene
                              görmüş saydım

                              ele
                              güne
                              varaydın
                              hadi! gene
                              göndermedim saydım

                              hor'a
                              hoşgörüye
                              araydın
                              hadi! gene
                              görüşmedim saydım

                              denize
                              karaya
                              saraydın
                              hadi! gene
                              görkemim saydım

                              karanlığa
                              mehtaba
                              aydın
                              hadi! gene
                              gözlerimi baydım

                              doğudan
                              batıyaydın
                              hadi! gene
                              göklerden kaydım
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                              sevenlere
                              aşıklara
                              sevdaydın
                              hadi! gene
                              gönül saydım

                              gelenlere
                              gidenlere
                              duaydın
                              hadi! gene
                              gözüm aydın

                              inançdan
                              imanaydın
                              hadi! gene
                              gönderen saydım

                              Mevla'dan
                              Rasul'aydın
                              hadi! gene
                              özüm saydım...
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İstesem de...İstemesem de...

Kapılmışım...hem insan,hem de laf kalabalığına
                            Akıyorum... son sürat,bir Yalnız''Merhaba! ''lığına
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İstikbal...

Bir parmak balın tadı;
Parmağın büyüklüğü kadardır
Varmak için hazza;
Kaldır varlığını bala daldır
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İşin AYNA....

Ben değilim,sana bakan
Gitsem de,gitmesem de hoşuna
Sır doludur hep arkan
Söylesen de,söylemesen de...boşuna
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İşler nasıl? ? ! ! ...

Ey! yolcu
                            yolunda mıdır ki işlerin
                            yoksa meçhule midir gidişlerin
                            bir tutam zevkin şaştın elinden
                            geleceğin telaşına vazgeçtin dünden
                            kendine bir ayna seç, çeki düzen ver
                            edepsizlikle değil, haya ile ever
                            nice fazilet hasıl olsun her damlandan
                            görünce seni işte''O'' diye saysınlar adamdan
                            hoşgörünü geniş tut, boğazına  çök horun
                            seni sevgi ile yad etsin eş,dost, torun
                            güzele ulaşmak için kötüye katlanmak gerek
                            kötüden kurtulursun, ancak güzeli severek
                            başlanmamış bir iş asla bitmez
                            en güzel düşünce bile başlamaya yetmez
                            yanlışta olsa yürümek gerek doğruya
                            biçmeli yanlışları yürürken doğruya doğruya
                            Ey! yolcu
                            yolun sonu yaklaşıyor oyalanmayı bırak
                            yine mevsimi geliyor, hazanda düşecek bir yaprak
                            çam ağacıyım diye güvenme çamına, gövdene
                            biliyor musun çam ağacıda devrilir döne döne
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İşsizim

ne
                                            var olanı
                                            yok etmeye
                                            ne de
                                            var olmayanı
                                            çok etmeye
                                            gücüm yeter
                                            bu iş beni aşar
                                            beni benden
                                            eder...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İtaat/Kâr...

Emrine itaat
Yoluna köle
Olmaya yemin ettim
Yoldum yoldum
Bütün tüyleri de
Tavusu,devekuşuna benzettim
Ben'i bıraktım
Beni bende kaybettim
Dedim;
İşte...
Bendeki böyle bir sancı
Dedi;
Hadi ordan...
Seni gidi yalancı
.....................................................................

Doyumsuzluğun
Açgözlülüğünde
Sözümü yedim
Mezarlıkların tam ortasında
Çalgı çaldım,çengi oynattım
Bir aşüftenin
Çığlıklarını dinledim
Bir yandan kaskatı kesildim
Bir yandan feryadı figan inledim
Dedim;
İşte...
Bendeki böyle bir sancı
Dedi;
Hadi ordan...
Seni gidi yalancı
...................................................................

Yanlışın kulağından tuttum
Yanlış yöne çevirdim
Tenekeden kulübe yaptım
Binbir sarayı,köşkü devirdim
Bir sağa gevindim
Bir sola gevindim
Lütfüne de sevindim
Kahrına da sevindim
Dedim;
İşte...
Bendeki böyle bir sancı
Dedi;
Hadi ordan...
Seni gidi yalancı
...........................................................

Bir selin çöpüne bindim
Deliksiz dehlize girdim
Padişahlar ülkesinde
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Saltanat süren esirdim
Bir elimde kadeh
Bir elimde vird'im
Derdim; Hep sendin derdim
Dedim;
İşte...
Bendeki böyle bir sancı
Dedi;
Hadi ordan...
Seni gidi yalancı
.................................................................

Domuz avına çıktım
Bir güzel ceylanı vurdum
Safları terk ettim
Şadırvan gölgesinde uyudum
Varla yok arasında
Arasat'ta kaldı yurdum
Yüzdüğüm suda
Abdest bozdum,kudurdum
Dedim;
İşte...
Bendeki böyle bir sancı
Dedi;
Hadi ordan...
Seni gidi yalancı
..........................................................

İki kefe arasına
Adalet ipini gerdim
Biriktirdiklerimi bir bir
Pazarına serdim
Bir günah aldım
Bir sevap verdim
Dedim;
İşte...
Kapına ben geldim
Bitmedi bendeki bu sancı
Dedi;
Olmasa iyi idi ama...
Bitecek bu sendeki son acı
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İyi kötü...

Koklayamadık belki, bir gülü soluncaya dek
Vaktimiz olmadı mı ki,mutluluğu parmağımıza dolayıp gezmeye
Acı bir biberi köküne kadar ısırıpta yandığımız kadar, yanmadık mutsuzluktan
Veremedik sırtımızı dostluklara,göğsümüzü gere gere
Doya doya düşman da olamadık,kimbilir kimselere
Tıka basa hiç doymadık,açlığa da meydan okuyamadık
Çekemedik şöyle deliksiz bir uyku
Uyanamadık da,gözler faldaşı gibi açılırcasına
Sevemedik,aşık olamadık,kendimizden geçip,kaybedercesine
Nefret de edemedik,kin de güdemedik öldürürcesine
Hiç düze çıkamadık ki,ufkun ucunu,bucağını görürcesine
Göğe de tırmanamadık,yeryüzüne kaymak üzere...
Velhasılı....
Yaşıyoruz hayatı, iyi kötü ölümü de...
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İyi/damdayım

aşk mahkumu
                                  götürlürken
                                  idama...
                                  dar sokaklardan
                                  darda kalanlarla
                                  dar elbiselerle
                                  dar bi vakitte
                                  dar ağacına
                                  dar bir ipte
                                  daralan nefes...
                                  ey! Sahip...
                                  darılmıyor Sana
                                  bu ses...
                                  aşkına ölüm
                                  enfes...
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İyilik yap...

söylendi...
                              şaşkın şaşkın
                              hiç olur mu
                              iyilik sebepsiz
                              tabii ki...
                              sebep biz
                              sebep siz
                              böyle düşünmeyen
                              edepsiz
                              fiiliyattan önce niyet
                              güzel olursa zihniyet
                              yapılan faaliyetlerde
                              çekilmez hiç eziyet
                              yarım hurma hediye
                              veriyorsun ne diye
                              kimi arar,kimi bulur
                              rıza...rıza... diye diye
                              öyle bir hale bürün
                              Hak olsun dünürün
                              aşk ile yan ki
                              iyilik dolsun ürünün
                              buyuruyor;
                              var ki öyle kullarım
                              birbirini tanımaz
                              yine de iyilik yapar
                              kimselerce tanınmaz
                              gıpta ile bakacak
                              peygamberler,şehitler
                              sureler,ayetler, hadisler
                              de şahitler...
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İyimi...

iyilere
                                              herkes
                                              gıbtayla
                                              bakar
                                              yeri
                                              geldimi
                                              neden
                                              yeri
                                              gider
                                              anlamadım
                                              iyilik
                                             öldümü
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İz/Düşüm

Gönlü fakir zenginliktedir nefsani işler
Zengin gönüllerde asla olmaz fakir düşler

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İzahat

Ey! ...
                   Zalimliği,Sultanlıkla karıştıran zat

                  Kırıp,döküpte yaptıklarını karsınma
                  Daha çok yanacaksın,boşuna ısınma

                  Öyle diyor;
                  Hak teala,bizzat...
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Jokey

Nefsimin atı ölmüş, oh! olsun taya
Parçalansın ayaklarım,  şükür kaldı yaya
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K/Öleyim...

Sen...düştün yadıma
Geçenlerde resimleri karıştırırken
Yine...
Hanım yetişti feryadıma
Sensizliği kendimi alıştırırken
....................................................................

Neydi...o bakışların
Evvelden mi tanışırdık ne...
'Gel yavrum' diye seslendikçe
'Banane...banane' diye
Uydurmuştum bir bahane
Sen...
Nüfus cüzdanımı aldın
Ellerimi tuttun
Dişlerimi inceledin
Sonra...tebessümle
'Bundan iyi bir öğrenci olur' dedin
Ama...
Nerden bildiğini hiç söylemedin
Biliyormusun öğretmenim
Artık ben herşeyi öğrendim
........................................................................

Bilmeye yönelik
Heyecenım senle başladı
Sen ki...
Eni boyu olmayan
Uçsuz bucaksız bir kütüphaneydin
Bazen sırçalı köşk
Bazen Saray
Bazen çok basamaklı
Bazende tek katlı bir haneydin
Bütün hallerin bir yana
Sen...
Yalın halinle çok şahaneydin
........................................................................

Hergün...
Aynaya bakmadan gelirdim
Sende görmek isterdim kendimi
Sende düzeltmek
Sana benzemek
Sana bezenmek
Bir gün olsun demedinki
' Yeter artık bu halin ne demek'
Çok emek verdin... çok emek...
Kadir kıymet bilmek gerek
.........................................................................

Sorumluluk...
En çok sana yakışıyordu
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Başkasında...
Bu kadar güzel duramazdı
Bir sürü afacan
Yanında veliler
İdare, müfettiş, teftiş
Çarşıda, pazarda alışveriş
Hanımlar beylere, beyler hanımlara
Ha... bu arada çocuklara yetiş
Temizlik,  yemek, bulaşık, çamaşır
Tadilat, tamirat son sürat...iş...iş...iş
Vallahi...
Kimse bu hayata sizin kadar
Ayak uyduramaz
Uydurmayı bırak, ayakta duramaz
........................................................................

Sevgi...
Sende şekillenir
Dantel, dantel gönüllere nakşedilir
Senin sevginle Nakkaşa gidilir
O küçücük yüreğindeki
Kocaman Nakkaşı kimbilir
Bilse idim...
Seni hiç üzermiydim
Bilse idim...
Şimdi 'Eyvah' dermiydim
Hayır...
Zamanı geçmedi henüz
Seni anmanın
Zamanı geçmedi sana dayanmanın
Zamanı geçmedi sana yanmanın
................................................................................

Artık...
Resimlerin sonuncusundayız
Hüzüne boğulurken ev halkı
Önce hanım...
Sonra çocuklar yanımdan kalktı
Son resmindeki bir çift göz
Bana baktı...
Gözlerini son kez kapattı
Yine...
Hatıralarımla beni başbaşa bıraktı
.............................................................................

Bir harf öğrettin bana
Kırk yıl sana köleyim
Kırk değil, kırkbin defa
Uğruna ben öleyim
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Ka/Mil

Taşıdığı sorumluluğun adı idi çile
                   Aşk yumağına dönüştü
                   Nefsine mil çekile...çekile...
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Kaba/Hat...

Bindiğin dolmuşun durağı yok
İlk rampada inmene bak
İnmesen de devrilecek,çok çok...
Çünkü...lastikleri kapkabak
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Kabataslak

Dökülen...
Yaprakları toplarken
Rüzgarla yarış halindeyim
Çaresiz olan yaprağı
Yiğitlik midir rüzgara bırakmak
Desem de...
Ellerim üşür
Avucumdaki yaprağı
Yağmur damlaları bölüşür
O halde
Anlamı yok sonbaharın
Karnıbahara yapılan
Boş kahırın
Gördüm ki...
Hakim olan haramzade
Görüş bitti
Koğuş kapısında gıcırtı
Hadi bana müsade
.................................................................

Çarığımın söküğünü
Dikmekse çabam
Kar taneleri
Kaçacak yer arasın
Çığlardan kaçmak ürkeklik
Avcıya meydan okur
Kanadında çığbeyaz
Gaipten bir keklik
Dağların başını tutmuş firavun
Kör bıçağı çalar dumanına
Çorak tarladaki kavun
Sahip çıkmaz ise imanına
Gördüm ki...
Zalim, olmuş sultan
Torunu haramzade
Celladı bekletmek olmaz
Hadi bana müsade
.....................................................................

Baş ayağa düşmüş
Seccadede bir kelle
Asla
Kıble değizmez
Bir değil bin elle
İdarenin adı isli bir lamba
Yüzleri yerlerde
Silinmez bir nuşamba
Gözlerinin ışığı sönük
Sıratıl müstakimden
Gayrı dört bir yana dönük
Fitili ateşlenmiş
Dinamitin lokumu
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İnsanı diriltecektir
Son kuyruk sokumu
Gördüm ki...
Ormanlar kralı şempazen
Çakal kral
Sırtlanlar haramzade
Sirkte sıram geldi
Hadi bana müsade
...............................................................

Terzi...
Almış boyunun ölçüsünü
Levazımcının iştahı kabarık
Tohumcudaki
Son tohum umudu
Bekler mezarlıkta bir karık
Telkini verir imam
Umudun çıkmaz sesi
Akşam alacaklılar geldi
Çalışamadım bahanesi
Yukarıda boş beşik
Aşağıda uyur bebek
Selamı sepeti çok görür
Görür görmez  köstebek
Herkes tek sıra
Herkes hizada
Hasretlik vuslata
Hasretlik azada
Gördüm ki...
Bir karış üstümde
Yaşar haramzade
Mübaşir beni çağırır
Hadi bana müsade
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Kabirde bir gece

Korkunç bir gece
                   Günahların omuzlara çöktüğü
                   Yağmurların gözyaşları döktüğü
                   şimşeklerin gökleri söktüğü
                   Korkunç bir gece bu gece
                            Korkunç bir gece
                   Karanlıkların aydınlıkları ezdiği
                   Kimsesizlerin yalnızların gezdiği
                   Umutların umutsuzluklardan bezdiği
                   Korkunç bir gece bu gece
                            Korkunç bir gece
                   Hayellerin pembelerde yüzdüğü
                  Gerçeklerin siyahlarla büzdüğü
                  Düşmanlıkların dostlukları üzdüğü
                  Korkunç bir gece bu gece
                            Korkunç bir gece
                  Hesapsızlıkların hesapları çektiği
                  Kötülüklerin iyilikleri  ektiği
                  Yanlışların doğrulardan sektiği
                  Korkunç bir gece bu gece
                           Kokunç bir gece
                  Virgülün noktaya konduğu
                  Güneşin buzlarla donduğu
                  Ayın zamanda kaybolduğu
                  Korkunç bir gece bu gece
                        Korkunç bir gece
                  Ölümün hayatı sevdiği
                  Maddenin manaya geldiği
                  Toprağın bedeni deldiği
                  Korkunç bir gece bu gece
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Kadere 45

kaderdir  herşey kader
                                hangi kader
                                kaderini kaderinden
                                eder
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Kafiye/Siz

ne kendim
                                       ne de duygularım
                                       girdi kalıba
                                       girmeyecek
                                       bu gidişle...
                                       aşkın ölümsüz
                                       aşkın ölçüsüzlüğüdür
                                       galiba...
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Kahin

hayat tecrübesi çok olanlara;
                                 ertesi günü değil,
                                 ''güngörmüş'' derler
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Kankamış!

Sarıkamış
                                       Ey! Sarıkamış
                                       Doksanbin can
                                       Kara bulanmış
                                       Aşk yakanmış
                                       Can akanmış
                                       Ne ölüm sana
                                       Ne de sen ölüme
                                       Kanmış
                                       Doya...
                                       Doya...
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Kapak Aşkı

kapak olmak isterim eserine
                        kapak...
                        aşkınla kaplanarak
                        edebinle kapanarak
                        tertemiz sevginle...
                        karalardan uzak... apak
                        bir yıldız gibi parlayarak
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Kapaklanma

İşte gök,işte yer...
Ne de yakınmış,birbirine meğer
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Kapanın...

herkes
                                yiyiyor
                                herkesin
                                elinde
                                bir
                                kaşık
                                lakin
                                kimseyi
                                ilgilendirmiyor
                                çıkan
                                bulaşık...
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Kapı

Binbir hevesle çıktın bu kapıdan
                     Binbir nasihat ettiğim halde sana
                     Kimdi bu yuvadan koparıp sapıdan
                     İçimdeki sızı dinmedi sen gittiğinden bu yana

                     Güvenme dedim ona,yaslanma omuzuna
                     Daha gençsin,toysun, koklanacak gonca gülsün
                     Hele bir aş pişirde bak tadına tuzuna
                     Etme eyleme geri dön ne olur bırak o üzülsün

                    Çok şeyler  vaad eder çok şeyler geleceğe dair
                    Ölümsüz hayat,ölümsüzdür aşkımız diye
                    Vallahi sana yaşatacakları hepside zahir
                    Cehennemi edecek son nefeste sana hediye

                    Kimlerlesin kiminle düşüp kalkıyorsun
                    Haberini alamaz oldum,yüreğim iki büklüm
                    Hangi ormandasın, hangi dalı kırıyorsun
                    Takadım kalmadı artık Mevlaya boynum bükdüm

                    Ey! canım, ciğerim,birtanem, iki gözüm
                    Akidler diyarında söylediğim son sözüm
                    Huzuru mahşerde ay parçası,ay yüzüm
                    Ne zaman döneceksin yuvana söyle
                    Hak özüm...
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kAr / Ne

Ey! talebe, dünya değildir bir tatil yeri
Kur'an, ne tatil kitabıdır, ne  de bir diğeri
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Kar/Işığım

Işık...
Nur olunca ışıktır
Gayrısına...
Karanlık alışıktır
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Kara/rını ver

keşke!
                   aydınlıklarda gösterdiğin
                   cesareti...
                   karanlıklarda da gösterseydin
                   aaah! ...
                   karanlıkların güzelliğini bir görseydin
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Karabaş

Baş koymuşum ben de bu yolun ayak izine
Son vermek için,bir de adamlık krizine
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Karbonat

Her duyduğun söze kulak kabartma
                      Tozu acı olur,iştahını abartma
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Kargo

Teslim alır iken canı,gıpgıcırdı
Paslandırdı nefsim,koptu gıcırtı
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Kasap dükkanı

her
                                   taraf
                                   kokuşmuş
                                   her
                                   taraf
                                   leş
                                   zahiri
                                   insan
                                   batını
                                   kalleş
                                   Yarabbi!
                                   Sen
                                   affeyle
                                   ne
                                   olur
                                   utancımdan...
                                   ben
                                   olsaydım
                                   kancada
                                   ki
                                   üleş
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Kav

aşkın bir kibrit çöpü
                              başında yansam
                              sonunu göremem
                              sonunda  yansam
                              başa dönemem
                              ne yapsam ki...
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Kayıkçı

sarmadı beni
                                   sefa
                                   sarmadı beni
                                   saltanat
                                   bırak
                                   aşkında yüzeyim
                                   dört kollu sandal
                                   daha rahat...
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Keçi...

Var git bir hakikat bekçisine...
Ki yol göstersin, sen yaban keçisine
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Kefe

Aşk, yaşarken yazanların doruk noktası
Zevk, yazarken yaşayanların  okkası
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Kefenin cebi...

hiç bir şeyi
                                   kendin için yapma
                                   yapılacakları da
                                   başkasına bırakma
                                   ettim kendime
                                   bu söylemi destur
                                   istediğin kadar
                                   söyle söyle es dur
                                   çok çalıştım
                                   çok didindim
                                   dost değil
                                   düşman edindim
                                   vaz mı geçecektim
                                   sanki davadan
                                   ne imiş sebep
                                   sudan havadan
                                   veren el...veren el...veren el..
                                   elinde kalmaz ise
                                   verene gel
                                   kimi vurdu tokmak
                                   kimi dedi ahmak
                                   ne mutlu bir devaya
                                   oldu isem yamak
                                   pişmanlık duymadım
                                   hiç bir zaman
                                   Hakka söz verdim
                                   asla azamam
                                   sınıra götürdüğüm
                                   sırtımdaki kefendi
                                   birileri dedi ki
                                   hoş geldin efendi
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Kemirgen

bir yere
                           dert girmeye görsün
                           inan ki zor çıkar
                           ya içten
                           ya da dıştan
                           yıkar
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Kesekağıdı

tıkış tıkış  ettim yüreğimi
                                   abur cubur şeylerle
                                   daldırdım içine küreğimi
                                   karıştırdım hey heylerle
                                   küçük bir yer aradım aşkı koyacak
                                   ne bilirdim ki kürek dibini oyacak
                                   patlak verdi birden boşaldı yüreğim
                                   kim yedirdi bunları...
                                   süpürge ver süpüreyim
                                   ne cıvıkmış bu yürek taşımadı aşkı
                                   ciddiye hiç gelemedi
                                   aşk pazarından kaçtı
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Kesişim ve Bileşim

Herkes,''Benim arzın merkezi'' der ise eğer
                            Arz, merkez kaç kuvvetini kaybeder
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Kesme şekerim...

utancından
                                          pancar
                                          gibi
                                          kızardı
                                          yüzü
                                          kız!
                                          ardı
                                          yüzü
                                          ne
                                          dedim...
                                          demedim...
                                          ar
                                          ile
                                          car
                                          arasında
                                          tokatı
                                          yedim...
                                          yemedim...
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Keşif Özeti...

Yaşadıklarım...yaşayacaklarım...ömrüm...hayatım...kısacası özetim
Bir kontrolör altında, inceden inceye yürütülen, incecik bir gözetim...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Keyfiyet...

Söz dinler isen, şüphe yok ki kârına
Anlamaz isen, bilesin ki alev olur nârına
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Kıl payı

herşeyi
                                     vurma akıla
                                     akıl ne yapsın
                                     kırk kıla
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Kıpır...pır...pır...

Var mı eskimeyen,var mı yeni kalan
                        Akibet,hep pılı pırtı
                        Yaşanacaklar ve de yaşanan
                        Yeni içinde,eski bir kıpırtı
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Kırık leblebi...

(Muhterem Kardeşim Abdulkadir Özdemir Bey'e sevgilerimle)

Kısa zamanın
Uzun dostluğuna hürmeten
Gönderilen selamların
En küçüğünün ışığı altında
Canlanan mazim..
Silikliğin bıraktığı iz..
Çocukluğum, gençliğim...
Unutulanlardan olmak kadar
Acı vermez hiç bir ölüm
Biz unutulduk ama
Asla unutmadık...be gülüm
Ey! Azmin bekçisi
Teknenin ekmekçisi
Bir 10 lira karşılığında
Sabahın uykusuzluğundan
Gecenin sarhoşluğuna kadar
Kilo kilo tartan terazinin kefesi
Ey! ...
Bir çuval alın terini
Ay ışığında sırtlayıp
Islık çala çala
Mutluluğun yolunu tutan
Hamalların efesi
Beylerin efendisi
Ey! ...
Çocukluğumun, gençliğimin canı
Hatıralarımın heyecanı
Heyecan dolu nefesi
Gönül bülbülümün altın kafesi
Geldiğin yerlerin
Geçtiğin yerlerden haberi var mı...
Söyle...
Mazi hiç geleceğe sığar mı...
Desem ki
Üzerine düşüleni yapmaksa
Eğer samimiyet
Derim ki
Amelden önce
Asıl olandır niyet
Belki...
Bir yerlerde
Bi zaman
Bir araya gelirsek
Eğer...
Sen, ben, o... değil
Biz bizi yaşamışız...deriz
Meğer...
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Kırık Pencere/m

Can penceremi,ölümdü korkusuzca kıran
                          Ayrılıktı arkamdan durmadan hıçkıran

                          Soramıyordu kimse hesap,isterdi cesaret
                          Kimine saltanattı,  kimine de esaret

                          Hayatı seyrederken bu pencereden
                          Geçmiştim, bilmem kaç cendereden

                          Unuttuğum anlardı pencerimi silmeyi
                          O zaman hak ediyordum nefesten kesilmeyi

                          Nice yağmur,kar,dolu penceremi tıkladı
                          Şu nefsim, beni koltuk altımdan gıdıkladı

                          Önce bir tül çekildi,korunmak için güneşten
                          Bahaneydi tabii,geçiyordum bir süreçten

                          Hakikatlar sıvanmıştı birer birer  tül ile
                          Karanlığa alışmadan,son perde indi bile bile..
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Kırıldım

umutlarım ışık
                       umutsuzluklarım mercek
                       hangi ayna zahir
                       hangi ayna gerçek
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Kırıntı...

Ben de bırakayım dedim,şöyle bir kaç eser
geriye kalanlar...
Bir kazma,bir kürek,bir kaç çivi ile bir de keser...
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Kırk yıl

oysa çok metetmiştim onu
                         elindeki tepside
                         köpüklü fincan kahveleri vardı
                         yavaşca eğildi,baktı ama görmedi
                         gözleri,gitti bir daha gelmedi
                         halbuki beni çok iyi tanıyordu
                         rezil olmuştum herkese
                         bir anlam verememiştim buna
                         dayanamadım birden kalktım
                         gittim yanına,döndü gayri ihtiyari
                         ''evet''dedi,uzattım elimdekini
                         yavaşça aldı,doldu gözleri
                         başını omuzuma dayadı
                         ağladı ağladı...hanımım...hanımım...
                         derken,üstü cebinde kaldı
                         rahmetlik mahmure hanım
                         gerçekten iyi bir hanımdı
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Kırlangıç

bir gün kırlara daldı
                              eline papatya aldı
                              koparırken birer birer
                              ya bir kız ya bir er
                              öyle veya böyle
                              sevilmekti gayesi
                              oydu onun bir tanesi
                              uzandı bir gölgeye
                              sevda saldı yedi bölgeye
                              öylesine uyudu
                              gaibden bir ses duydu
                              kaldı isen papatyaya
                              at yaya,sen yaya
                              aklını başına devşir
                              herkes gerçekle sevişir
                              uyanda papatya  der
                              koş sevdiğine ver
                              ya evet ya hayır
                              bundada var bir hayır
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Kış... kışşş

Kışı  çok seviyorum
Edebe bürünür cümle alem
Başını çıkarır bataklıktan
Bir nebze olsun merhalem
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Kim 'O'? ? ? ! ! ! ...' SEN'...

'Her kapı tıkladışında'Hoşgeldin' ile açacak
' Gel ' diye seslendiğinde ölümüne kaçacak
Senin ile sönüp, senin ile yakacak
Yok...Bende böyle bir eğilim
Ben... sana göre biri değilim
.................................................................................

'  Sev ' dediğinde  sonsuza  kadar sevecek
Kapısız, penceresiz, bacasız bir eve gelecek
Senin için nefes nefese...alacak ve verecek
Yok... Bende böyle bir eğilim
Ben...sana göre biri değilim
.....................................................................................

Yaslandığın yastık, oturduğun minder olacak
Gölgelendiğin ağaç, susadığın bardağa dolacak
Ağlayan bülbül yada  bir gül gibi solacak
Yok...Bende böyle bir eğilim
Ben...sana göre biri değilim
....................................................................................

Kırdığın gönülde, kestiğin parmakta acıyacak
Yaktığın yürekte,demlediğin çay gibi sımsıcak
Aşk gibi kavurup, sevda gibi lsıtacak
Yok...Bende böyle bir eğilim
Ben...sana göre biri değilim
...........................................................................................
Düştüğün boşluğa kement salıp çekecek
Kuruduğun tohumu yeşertip yeşertip ekecek
Ecelin olup vaktinden önce gecikecek
Yok...Bende böyle  bir eğilim
Ben...sana göre biri değilim
...............................................................................................

Umutsuzluğuna umut, mutsuzluğuna mutluluk
Öyle bir doğum ki bu... Bu öyle bir kutluluk
Gönüle sığan, sonsuza sığmayan bir Ululuk
Var...Bende böyle bir eğilim
Bende değil,' Benden içerü'
Ben...'O' değilim...
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Kimse/Siz Aşık...

Sıladan... Vuslata Çağrı...

Bekleme artık ister isen...
Sende değil o gelmeler
Nerde olduğunu bir bilsen
İnan,o an biter ölmeler

Sesi çıkmaz ki haber versin
O da bilmez...bilinmezlerde
Ölüyü mü,canlıyı mı seversin
İkiside...ikiside silinmezlerde

Bir sevgi ki,hem de kimsesiz
Sahibi terk etmiş diyarı
Gece vakti sessiz sessiz
Aşk beşiğinde uyurken yari

Sevgide var mıdır dilencilik
Alan kim...satan kim...
Bu nasıl...nasıl bir bencillik
Aşkınıza...aşkınıza...  kimsesizlik hakim
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Kirpi/k/lerim

Kaşlarım kirpikten öte
                                     Kaşığım batmaz ki süte
                                     Gülbahçem harap olmuş
                                     Bülbülüm baykuşla öte

                                     Bırakınca kirpiklerimi kaşım
                                     Süte bulanınca kirli bulaşığım
                                     Ey! sevgili bahçıvan başı
                                     Ben bir bülbüle aşığım

                                     Artık arala, Yar kirpiklerimi
                                     Nur eyle,kaşığımın kirliklerini
                                     Ucundan,kıyısından görün
                                     Sen,affedersin sevdiklerini
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Kişiliksiz...

kendimi değildi
                        başkasımı değildi
                        bilemedi? ! ...
                        bir onun
                        bir bunun önünde
                        eğildi

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Koğuş kalk! ...

İşte
                            o
                            gün
                            kaldığım
                            yerden
                            kalk!
                            emrine
                            uyacağım
                            bilemiyorum...
                            ne
                            söyleyip...
                            ne
                            duyacağım...
                            belki
                            yeşerip
                            belki de
                            kuruyacağım
                            anladım...
                            anladım...
                            şimdilik
                            uyuyacağım...
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Komşu komşunun...

sevdiklerini gördüm çok sevindim
                                        hepsini kendime komşu edindim
                                        sevinçten öleceğim neden mi...
                                        sevdiklerinin sevdiği bir evdim
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Koridor...

Sıcak bir koridor
Sıcak bir mekan
Adımlamaya var iken
Bol bol imkan...
İmkansızlıklar içinde
Midir bilinmez...
Genç bir kadın
Ve...
Elinden  emaneten tutulan
Bir çocuk...
Yaşı üç veya dört
Yüzü masum
Gözleri boncuk boncuk
Çekingen ve ürkek
Bir tavırla
Etrafına bakınırken kadın
Atılıyor arkadaşım birden
'Neydi aradığın
Arayıp ta bulamadığın...'
Sorusunun muhatabı
Kendisine örtü ediniyor
Edebi,adabı
Bir yandan aranıyor
Bir yandan da
Soruya cevap arıyor
Ve derken'Şeyy...'
Sanki bitmişti o an
Onun için herşey
'Çocuklarımı yuvaya yazdıracağımda...'
Cümle alelacele tamamlanıyor...ken
Beynimdeki bütün buçuklar tamlanıyor
Alırken  arkasından adresi
Genç kadın
Uçukladı dudağımız,yarıldı
Acıdan....
Diyemedik minik yavruya
'Neydi senin adın'
Yine birileri gidiyor
Bir yerlere yazılmaya
Yine birileri gidiyor
Bir yerlere kazılmaya...
Yüreğimin en derin yerine
Kazsam...
Deli divane olsam da,derdinizden
Kudursam, azsam...
Diyen'Ben olsaydım...'
Yazılmışlar,yazılanlar,yazılacaklar
Ne zaman...
Kışın bağrından kurtulup ta
Bahara,yaza çıkacaklar...
Körolası nefsim
Boğulası nefesim
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Çıkmayacası sesim
Nerde...nerde benim kafesim...
Hoş, onlarda bile var
Merhamet,şefkat, sevgi...
Bizdeki ne, ne değil
Bilmem ki...
Sebebin ne olduğu değil
Nasıl olduğudur önemli
Bakmak lazım
Sebep kaç devirli
Kaç dönemli
Çekmek lazım köşeye
Kimseden yardım alamayacağı
Şekilde bağlamak...
Kendimi
Bakalım o zaman
Borçlu muyum,yoksa
Hesap ödendi mi
Zor muhasebe bu...zor
Susma,söylesene...dimi
Bissizler,sizsizler
Söyleyip de duyulmayan dilsizler
Yanmak...
Alevlerin arş-ı alaya vardığı
Yanmak...
Alevlerin arş-ı alaya yalvardığı
Kadar...Yanmak
Kül olup,göklerden yeryüzüne
Sağnak sağnak
Yağmak...
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Koruyucu

Ya...Hacı Ahmet Ağbi
Bugün...
Şöyle bir baktımda
Bizim bilgisayarda
Kayıtlı olan resmine
Acaba...
Yanlışsam düzelt lütfen
Duruşun özüne biraz ters mi ne...
.......................................................................

Olmalılar ile
Olmadılar arasında
Geçen bir ömür
Aha! oldu
Aha! olacak diye
İnsana gözükür
................................................................................

Belki de...
Aradığını bulamadın
Aradıklarının arasında
Bilinmez ki...
Kimin yarası kanar
Kimin yarasında
Yaralanmak var ise
İşin aslında
Seyrine dalmak lazım
Görülen rüyanın
Tabirine hiç değmez
Şu yalan dünyanın
.....................................................................

Dolaşılan şeyin adı
Rızık ise...
Ne gerek var
Hergün...
Rızık ile girmeye bahise
Paylaşım ise paylaşım
Ha pastadan, ha kıssadan
Düşünce hisse
Seç beğen
Sendeki hangi his'se
O'na göre yaşa
O'na göre davran
Ama unutmaki
Hep böyle dönmecektir
Bu devran
...............................................................

Güzellikler...
Hep gayense de
Yok olan, var olanı
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İkide bir yense de
Bir tokatçı eli daima ensede
Dolaşılır mı...söyle
Bu dağın etrafı
Mümkün olunca dağın bertarafı
....................................................................

Sahibi...
Olamıyor isen hayallerinin
O zaman gerçekleri hayal et
Onu da beceremiyorsan eğer
Hayaleti gerçek kabul et
................................................................

Adımları...sıklaştırmak
Yolun özünü değiştirmez
Sadece terlersin
O da hamama eriştirmez
Tellallığa soyunana
Birde hamam lazım
Hamama ulaşmak için
Tellalda olmalı azim
....................................................................

İsyanın...
Birinden çıkıp
Birine girdiğin anlar
Bilesin ki...
İş başında isyancı başı
Hemen başına damlar
Birikir başına adamlar
Diz çöküp töveye sarılınca
Ancak...
Başsız kalır bütün idamlar
.......................................................................

Aklıyın...
Tavanı müthiş
Dibini bulmak ne mümkün
Olsa da...
Hesap üstüne hesap
Zarar olduktan sonra yekün
Bir gün...
Sabahın seherini
Görünce gözün
Geceye bin şükür eder
Hayalden gerçeğe
Secde edince özün
Olacaktır...İşte o günden
Dün daha derbeder
Der ise ' O'  'kun fe yekun'
.................................................................
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Artık...
Bundan sonra
Resminle ekranımı kaplarım
Hesaplar...hesaplar
Özünü duruşuna saplarım..
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Körebe

Allahım!
                                                  senin
                                                  nimetlerine
                                                  şükreden
                                                  ''bonkör''
                                                  hükmeden
                                                  ''nankör''
                                                  küfreden
                                                  ''köpkör''dür
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Kösele

Biri der iken; Bence..bence...
Bini duruyor,elpençe...
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Köşe kapmaca

Yalan doğrudan,köşebaşında sıyrılır
Dönünce köşeyi,doğrudan ayrılır...
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Köylü Güzeli...

Kış ayazı gül yüzünde erir, yağsa da lapa lapa kar
Gönül kitabından dökülür yaprak yaprak sonbahar
Tomurcuk tomurcuk umut açar gözlerinde bahar
Yaz gölgedir aşkına...aşkın nar, aşkın har...
Ey! Sevgili Yar...
Aşkını, 'AŞK-I' yakar...
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Kuralım...

Tek/Bir kurmalık saat gibiyim
Prensip sahibi,Sahibimin prensibiyim
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Kuramcı...

Seni anlamak, değil her babayiğitin harcı
'Anladım' diyendir en büyük inkarcı

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kül tablası

öyle cesur ki
                                         hiç kimsenin
                                         yapamadığını yapıyor
                                         azraile
                                         meydan okuyor
                                         adeta
                                         ecelini okşuyor
                                         çekti
                                         bir iki nefes
                                         ustura kemal misali
                                         devrilmiş alnına
                                         fes
                                         korkusuzca yaşıyor
                                         o
                                         ölümü
                                         ağzında taşıyor
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Küllüğüm...

Mesai...
Sabahın köründe başlar
Ölüyün köründe biter
İki kör arasında
Zaman körelir
Masumiyet yiter
Seslenirken analar;
' Sakın geç kalmayın yavrucuğum'
'Heyy! yaşasııın...küllüklere hücuuum'
Diyen diyene...
En önde Abdulkadir
Ardından ben gider...
..........................................................................................
....................................................................

Kısa donların...
Liste başı olduğu
Bir devri- alem
Zenginlerin yaşadığı mahalle
En güzel mahallem
Rengarenk...
Cıncık boncuklar
Varda çok, bizde yoklar
Hayallerde yaşattığımız
Gerçeklerde kaybolan
Çeşit çeşit oyuncaklar
Ellerim  avuçlar, kollarım kucaklar
Küllüğünüzü çok seviyoruz
Tebessümleşemediğimiz
Lakabı gibi güzel
' Çikolata çocuklar '
.....................................................................

Yara, bere...her yanımız
Sineklerin alışveriş merkezi
Sinekli bakkalı aratmaz
Elmalı şeker diye yerler bizi
........................................................................

Gündüzleri...
Hiç ayrılmazdık güneşten
Elele, kolkola gezerdik
Geceleri...
Ay ve yıldızlar ile koyun koyuna
Masallar dizerdik
................................................................................

Topaçın vınıltısı...
Kabarasının maharetinde
Maharet ise; topaçcının elinde
En yiğit topaç
Sırtına yeyince birkaç kırbaç
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Kabarana kuvvet vur
Vurduğunu kır kaç
...................................................................................

Bilyaların...
Göz kamaştırıcılığı
En gözdesi' Baş'
Namı diyardır vuruculuğu
'İkili birli' en usta atış
Bir torba bilya
Üç tanesini bir liraya satış
Günün karı bu...
..........................................................................

 Bir topluluk...
Sermayesi plastik bir top
Mahalle mahalle
Maç yapmaya aranır rakip
Takıma giremeyenlerce
Başlar amansız bir takip
Formalar...
Kilim boyasına gark olmuş
Beyaz atletler
Sırtlarında
Analara diktirilen
Ve gururla taşınan numaralar
Sanki rütbeyi andıran apoletler
.........................................................................

Şifa...
Dağıtan serumlar
Kara lastiklerin yerini alınca
Daha isabetli oluyordu
Sapandaşındaki vurumlar
At kılından yada misinadan
Kurulan tuzaklar
Daha insaflı duruyordu
Fare fakından
Vede sapandaşından
Dahada uzaklar...desemde
Aynı amaca hizmet
Ne desem boş
Ne beni aklar
Ne de  beni paklar
.........................................................................

Çevrilen...
Çemberler bıkmaz usanmaz
Bir iştahla iner çıkar
Bütün yolları ezberler
Kimileri
Koltuk altlarında tornet
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Yokuş yokuş gezerler
Ne gezmekten
Nede gezdirmekten bezerler
................................................................................

Çelik çomak...
Olur mu hiç yorulmak
Arkadaşları yanarken
Kitabında yazmaz kahramanın vurulmak
Saklambaç...
Gecelerin en çok oynanan oyunu
Korku karanlığa gömülmüş
Samimiyet ve güven dizboyu
Kimse aramaz
Sürüden ayrılan koyunu
Ay ışığı bekçi
Çoban yıldızı değnekçi
............................................................................

Dağlardan toplanan
Tülüler, kıvrımlar, çiğdemler
Akşam karanlığından
Gece yarısına kadar
Dolaşılır kapı kapı
' Yağ verenin kızı
Bulgur verenin oğlu olsun' manileriyle
Toplanır dirhemler
Ardından pişirilir bulgur pilavı
Mahallenin ortasında yakılan ateşte
Ellerde kaşıklar sallanır muhabbetle
Pilav dolu teşte
...................................................................................

Tuğla, kiremit...
parçalarından dizilir dalya
Ya eski çoraplardan
Yada et topla oynanır
Ayaza, yağmura aldırış edilmeden
Aka aka sümük salya...
Gazoz kapakları en güzel madalya
.................................................................................

Dolaşır...her mahalleyi
Hacı Ömer Ağbi
Sırtında sinema afişi
Bağırır avaz avaz
' Bugün saat 10' da erkeklere
İki(2)    de bayanlara matina'
Malkaçoğlu, Tarkan
Ezo Gelin yada Boş beşik
Vaktinde yetişmek için
Gösterilir büyük bir itina
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Ha! .. Bu arada
Hacı Ömer Ağbi
Yaptığı işten alır  büyük bir haz
..................................................................................

Gazoz, beyaz leblebi
Vede simit, hem  de yağlı kete
Çok lüks bir zevkti bizim memlekete
Hele...açık havada
Seyrine doyum olmazdı filimlerin
Yersizlikten çimlere uzananların
Keyfine diyecek yoktu
Bir başkaydı kokusu
Yeşil yeşil, çimen çimen kilimlerin
...............................................................................

Biz güneşle yaşar
Ayla, yıldızlarla uyurduk
Ne sevdamızı gizledik
Ne de kimseler duyurduk
Velhasılı...
Geçmişi yad ettik
Geleceğe buyurduk
..................................................................................

Merhaba!
Kısa donların...
Liste başı olduğu devri-alem
Merhaba!
Zenginlerin yaşadığı en güzel mahallem
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Küpür...

perde
                                  gerisinden
                                  yansıyanım
                                  yansıtmaz
                                  isem
                                  yansın
                                  her
                                  yanım
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Kürek Kemiğim

hürmet ettim
                                      bir kadına
                                      bakmadım
                                      ne adına
                                      ne soyadına
                                      yoktu ondan
                                      hiç bir çıkarım
                                      belki de
                                      hürmetsizlikten
                                      çıkarım
                                      düşündüm
                                      kaç dönüm yeri var
                                      dünyada
                                      bu gün  yada
                                      oysa sürdürülür
                                      çorak,kurak,çakıllı
                                      tarlalar
                                      ürünlerini yer
                                      akbabalar,kargalar...
                                      bile güler onlara
                                      doğum sancısı sonlara
                                      yaklaşırken
                                      edası zabıta
                                      ''oğlum''deyince
                                      edilir gıpta
                                      kadın olacak
                                      ''kız''ise kapıda...
                                     ......................
                                      ayaklarının altında
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Lahit

kapısı
                                        belli değil
                                        penceresi
                                        belli değil
                                        içinde kaynadığı
                                        tenceresi
                                        belli değil

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Lak lak

Ağız ağıza verilir,açar laf lafı...
                        Bırakır,iki kırık bel,dökük etrafı
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Limoni...

Ölüm bir anda çalar kapıyı, tık...tık..
Acıya, tatlıya, ekşiye veda zamanıdır artık
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Lokma

Gece güneşi yaktım
Gündüz aya  bir baktım
Seher vakti olunca
Yıldızları ağlattım

Sende beni düşündüm
Birdenbire üşüdüm
Kızılca kıyamete
Nasıl olur dönüşüm

Can evimden vuruldum
Vurulmaktan yoruldum
Kapı kapı kaçtım da
Azrailden soruldum

Küçük küçük büyüdü
Bende ki tüm günahlar
Namın aldı yürüdü
Nefsi nefsi silahlar

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Lpg

Nefsime...
Deseler ki...yaptığın çokta
Desem ki...eh! işte,nokta...
Ve de/Senki...
Yok...yok...Yokta...
Anlarım ki yine, ben neyim
Anlarım ki yine, Sendeyim
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Lütuf/Kar

Çok telaşa bindin...bildiğin mi var...ne ki
De ki; bildiğin...ne sende ki...ne bende ki...
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Maalesef...

Sen böyle değildin…
Açmayan güldeki dikeni
Doğmayan bebekteki teni
Ölmeyen kelebekteki ben’i
Severdin…
Ağlamaların kıymetini bilmen
Tebessümlerine yansırdı
Göz yaşlarının gidişine
Kirpiklerin dudaklarını ısırırdı
Sevda, sevgi, aşk abide
Sabır, tevazu, haya…
Sende sırdı

Sen böyle değildin…
Seni bir tek sağırlar duyardı
Bütün dilsizler seni anlatırdı
Gözlerine sadece körler bakardı
Yüreğini bir aşk
Bir de sevda yakardı
Ölüm sende unutulur
Hayat sende akardı
Mananın hamuruna
Maddenin çamuruna
Dirilişin yağmuruna
Sebeptin…
Sen…
,Bütün çirkinliklerden
Hayasızlıklardan çok uzakta
Nurundan üflenen bir
Edeptin…

Sen böyle değildin…
Zamanı taşıyan saat kulesi
Doğum ile ölümün baş tacı
Tacındaki gül
Gülün kurdelesi
Güldeki bülbülün sesi
Aşığın nefesi
Maşukun kölesi…idin

Sen böyle değildin…
Yine hayata taptın
Nefsine yenildin
Sen…son defa
Ölüme diz çöktün
Sen…ilk defa
Toprağı öptün
Sen böyle değildin...
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Mahsül

Atılır toprağa tohum,sarılır kardan kefene
                         Sıyrılırken kefenden günah,can verir bedene
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Mahşere düğün

gurbete gelmişim
                                           başlık parası
                                           biriktirmeye
                                           ne yemeye
                                           zamanım var
                                           ne de içmeye
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Malik/Hane

Buraların yabancısıyım,nerde ki sahibi
İşte! ... Orda bir kapı,tıklatalım sahi...bi...
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Mamocan...

Sana bu isim yakıştı mı
Bilmem...Mamocan
Kimbilir, belkide yakıştırırdı
Yaşasa idi amcan...
'Vurun abalıya' diye
Sopayı eline alanlar
Sırrını bilmez bu işin
Aylak, aylak gezip
Merhamet diyarında
İşsiz kalanlar
Öyle değil mi idi... Mamocan
Biz bir bütün değilmiydik
Aynı kapdan yemedik mi
Aynı bardaktan içmedik mi
Yenilerimize sevinip
Eskilerimizi boy boy
Yamalık yamalık giymedik mi
Bir gün olsun...
Söyle be Mamocan
'Ih! ...' dedik mi
Elhamdülillah...elhamdülillah...
Boş ver be Mamocan
'Ih! ...' diyenler utansın
'Senin yolun yol değil
Halın hal değil' diyenlerin
Halı ne, yolu ne
Rahmetten, merhametten
Şefkatten haberi olmayanlara
Yağmur ne, kar ne, tolu ne...
Mamocan...
Sende bilirsin ki...
Dünya bir han
Hanelerde han içinde han
Şöyle bir düşünüpte
Hanemizden geçenleri bir saysan...
Ahh! ..Vefa...
Değiştirmiş ismini son defa
Hanesi saray, Cildini gerdirmiş
Sayfası kopuk
Kimsesiz bir nüfusa kayıtlı
Cüzdanı kabarık...Vefasız
Sürer olmuş merkep yerine seyrü sefa
Sen aldırma be Mamocan...
Bunların hiç bir hükmü yok
Hepside gelip geçici
Paraya, pula, mala tapanlar
Şişe şişe vitrinlerine
Koleksiyon yapanlar
Varsın sana...
Desinler sarhoş
Desinler ayyaş
Desinler içici...
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Dilin kemiği yok be Mamocan
Konuşmak yapılan en kolay iş
Benim gibi...
Söyle be Mamocan...
İyiyemi, kötüye mi bu gidiş
Sen hayat merdiveninden çok düştün
Yine de isyan etmedin...İnşallah...
Göklere yalvardın,yerlerle öpüştün
Ağlayanla ağladın, gülenle gülüştün...
Can Mamocan
Yine bir bayram daha sensiz geçecek
Yenilecek içilecek, tozulup gezilecek
Hüzün bende, hüzün bizde
Hasret bağırırken, vuslat sessizde...
Dar etme beni ne olur Mamocan
Bu iş fazla uzayacak
Sözün kısası, beni ve seni tanıyanlar
İşin özünü daha iyi anlayacak
Dilerim Mevladan
Yüreğinin yangınına bir yol verir
O yüreğin....
Hak aşkı ile yanar
Hak aşkı ile erir
Dualarını esirgeme sakın! ! ! ...
Sarhoş ya da ayık
Bilirmisin be Mamocan
Okyanuslarda nice gemiler batıyor da
Batmıyor yelkensiz kayık
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Mani/fatura/cı

ha
                                        pazen
                                        ha
                                        keten
                                        ha
                                        bezi kaput
                                        örtecek değil ya
                                        günahımı
                                        örteceği de
                                        çulçaput
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Manken

Takva cımbızı ile çeksem nefs kılımı
Gönül aynasında tarasam sersefil aklımı
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Marş marş...

Hak
                                         yolunda
                                         önce
                                         ortaya
                                         konur
                                         yürek
                                         sonra
                                         peşine
                                         düşer
                                         kafa
                                         kol
                                         bacak
                                        ayak
                                        gövde
                                        bilek
                                        hem de
                                        uygun
                                        adımda
                                        yürüyerek...
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Masum/N/iyet

......................
                               gözüm düşmez
                               o kadar yükseklere
                               hasret kaldım
                               oynadığımız  sekseklere...
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Matbaa

kainat
                           henüz
                           son
                           baskısı
                           yapılmamış
                           ansiklopedik
                           bir
                           seri
                           ise
                           ben
                           de
                           içindeki
                           imla
                           kurallarından
                           biriyim
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Mayasız

çok çiğnedim
                                      çoook....
                                      çamur
                                      tutmuyor özümdeki
                                      hamur
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Mehmedim'den Mektup...

Şehitlik...
Bizim mesleğimiz
Bu böylece biline
Muhammed(s.a.v)   gül
Biz fesleğeniz
Ruhlara bayramdır
Tevhid-i kelime
.....................................................
Galu belada...
Öğrendik biz bu işi
Zor zanaat vesselam
Hatun yada er niyetine
Gider her kişi
' La ilahe illallah
Muhammeden Rasulullah'tır
Son kelam
.............................................................

Tarihten beri...
Nice mertebelerden geçtik
Vatan,millet, bayrak, din uğruna
Küffar ile cenk ettik
Ecel ile ödeştik
Ne cennet, ne de cehennem
Sadece Hak nuruna...
..............................................................

Bölünmezlik şanımız...
Beden bize artık yüktür
Her an...
Ölüm ile nişanımız
Haber sala...
Mahşere düğünümüz büyüktür
................................................................

Burası...
Peygamber ocağı
Piştikçe pişiyor insan
Avutmaz beni
Ne ana, ne de yar kucağı
Şehitlik...
Öteler ötesi bir ihsan
................................................................

Ateş...
Düştüğü yeri yakar
Biz yerden yedi kat uzaktayız
Öyle köşkler var ki...
Altından ırmaklar akar
Şimdi oralarda oturmaktayız
...................................................................
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Asr- ı  Saadetten bu yana
Zemzem olur
Şahadet şerbeti bize
Bedir, Hendek ve de Uhud dağına
Yazılır...
Malazgirt, İstanbul, Çanakkale
Ve Biz, diz dize
Dize dize...
..................................................

An...
Birlik anı
Sakın! ... verilmesin kimseye boyun
Gün, bugün...
Kenetlenme zamanı
Yetmezse can...
Can üstüne cananı koyun
...........................................................

Bu...
Nasıl bir zihniyet
Evvelden, ahirden habersiz
Ey! ...zavallı eşkıya
Bizde şahadettir daim niyet
Sizdeki ne...
Ne koyacaksınız
Kefen denen çıkıya
.......................................................

Biz...
Bir ağacın dallarıyız
Türk, kürt, laz, çerkez...vs...vs...
Hepimiz
Biz...
Ay yıldızın al kanlarıyız
Tek yürek, top yekün olur
Tepkimiz
.............................................................

Ey! ...
Sırasını bekleyen Mehmedim
Bu iş aşk işidir
Avuç avuç zemzem içirir Ahmedim(s.a.v)
Şehitlik...
Aşığın Hakka gidişidir
.....................................................................

Dualar...
Bize ışıktır
Bol bol yakınız... ne olur
Ölüm bizle barışıktır
Ölüm bize alışıktır
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Biz de başlar, bizde son bulur
........................................................................

Diyeceğim şudur ki;
Bu toprağın gözü benim...
Bu toprağın sözü benim...
Bu toprağın özü benim...
Ben şehid oğlu şehidim
Şahit olun ki...
Şahiddir şahadetime bedenim
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Mekkenin Fethi...

Dert benim değil, ben derdin parçasıyım
Beyaz bir güvercinin sürünen paçasıyım
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Men/faatim

Çıkar, bendekilerin her biri çıkar
                             Anadan üryan kalıncaya kadar
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mEnZiL...

Bu yolculuk sürer, sen sürmesen de
Yol durmaz yürür, sen yürümesen de
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Merhaba Sebebim

sessizce,sensizce çöktüm yere
                           yaslandım duvara
                           yakmadım anam bir sigara
                           hani taa.. iç ceplerime kadar
                           bakarda,dökülen tütünleri
                           gösterirdin avucunda
                           şimdi bulamazsın anam
                           en ücra ucunda
                           tam on iki yıl oldu
                           yüreğim kaç kere boşaldı
                           kaç kere doldu
                           sensizlikte...

                           biliyor musun anam
                           hani
                           pantolonlarımıza,ceketlerimize
                           çoraplarımıza vurduğun yamalar
                           vardı ya...
                           giyerken çok utanırdım
                           ama
                           ben seni yamalarından tanırdım
                           hele o naylon çorap atıklarından
                           ördüğün takkalar vede püskülü...
                           sen hala goncasın
                           ey! gönlümün gülü

                           her aynanın karşısına geçtiğimde
                           ''efem'' derdin
                           oysa  ben eşkiyadan beterdim
                           ne zaman yanlış bir iş yapsam
                           hemen sezerdin
                           adeta her an benle gezerdin
                           ana yüreği işte...

                           düşünüyorum da
                           hiç hasta olmadığın bir günün geçmedi
                           sanırım rahatlık seni seçmedi
                           eee... kolay değil
                           beş erkek,üç kız
                           doğmadan ölenler
                           sayılı sayısız
                           kaldıramadı seni bu hayat
                           kandıramadı seni heyhaat!

                           ellerindeki yarıklar
                           her gün kaşıntıdan kanardı
                           hangi merhemi kullandın ise
                           hepside derdine  yanardı
                           sırtına konulan beze sarılı
                           sıcak bir tuğla
                           kuluncuna bekçi
                           aldırmazdın
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                           ezan vakti kalkardın
                           tandıra yolcu
                           sac derdi''hoşgeldin ekmekci''

                           hani vardı ya
                           başında bürük
                           sırtında kahverengi atkı
                           bereketin sembolüydü adeta
                           berekete katkı
                           senden sonra
                           ne kimseler aldı
                           ne de kimseler taktı
                           laf aramızda anam...
                           herkes giyinmeyi bıraktı

                           nefes alıp veremezken
                           bizi görüp göremezken
                           hatırlarım da
                           canınla pazarlıktaydın
                           üç gün kaldı
                           çarşamba,perşembe,cuma
                           diye saydın
                           dönüpte baktın bana
                           bakmasaydın
                           niçin baktın ki ana
                           ''sana da sana da bir şey yapamadım ''
                           derken
                           dedim ''gitme ne olur anam, daha çok erken''
                           ve gidiverdin
                           perşembeden cumaya
                           rahmet çökerken

                           senden sonra
                           çok avare gezdim
                           anlamsızdı sensiz herşey
                           hayatımdan bezdim
                           tam sekiz yıl ayrı yaşadım
                           kendi dünyamda
                           arasıra da olsa
                           senle rüyamda...
                           seni unuttum sanma
                           unutmadım...hatta
                           her gün kucağımdasın
                           baş ucumda
                           yatarken saçlarını okşuyorum
                           öpüyorum,dualar okuyorum
                           ismin dilimde,ellerin avucumda
                           sen bendesin,sen yavrucuğumda
                           seni seviyorum...
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Meteoroloji

gökte
                                          ne kadar
                                          beyazlık
                                          var ise
                                          yere indi
                                          say ki
                                          göğün
                                          dibi
                                          delindi
                                          kim
                                          bildi
                                          kimden
                                          bildi
                                          hep aynı
                                          terennüm
                                          hep aynı
                                          terennüm
                                          yine
                                          gerçekler
                                          hafızalardan
                                          silindi
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Metin Düzgün...

Satırlar eğri
Olunca
Anlaşılmaz bütünüyle konu
Boşa gider
Verilen emek
Onca...
Saatten sonra
Kalır mı
Metinin değeri
Vardır
Her Metinin
Bir giriş
Bir orta
Bir de sonuç
Bölümü
Metinin akıcılığına bağlıdır
Okuduğundan haz almak
Yoksa...
Metin Düzgün de
Okuyan ölü mü...
Göze almadan yaşıyorsa
Metin ne yapsın
Söyle...
Düzgünlükten mi sapsın...
Ne kadar
Zengin olsa da
Kelimelerinin dili
Ne kadar uysa da
İmla kurallarına fiili
Bir mübarek gecede
Yakmıyor ise kandili
Baştan aşağıya
Kanuna,maddeye
Kurala uysa da
Bütün alemin
Sesini duysa da
İnsanlığın,çağdaşlığın
Evrensilliğin amacı
Her ne kadar buysa da
Uzak kalır amacından
Metin...
Düzgün olmayınca
Boşa çıkar
Bunca zahmetin
Velhasılı...
Bazen
Bir beyitle anlatılır
Uzunca bir Metin
Düzgün okundukça
Anlaşılır kerametin...
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Mevsimlik Aşklar

Aynanın karşısında
Çekidüzen verirken şeklime
Bıyık altından tebessümle
Düşündüm birden...
Peh! sen neymişsin be adam..
Kök söktürüyorsun dört iklime
....................................................
İklimler...İklimler...
Kandırdı beni iklimler
Durdu...durdu da...
Beşinci mevsimde uyandırdı
İrkilimler...
.........................................................
Baharın hayata kattığı canlılık
Sevgiye,aşka ilk kıpırdanmalar
Kelebekler gibi uçup,pır pırlanmalar
Paylaşımlardan uzak ise, tek yanlılık
İmiş...bilemedim...
.........................................................
Kırlarda rengarenk çiçekleri koklamak
Evelek,göbelek,madımak...toplamak
Bir aşağıya,bir yukarıya koşmak,hoplamak
Birini bin edip,binini bin kez çoklamak
....................................................................
Kokladıklarımdan koklatmadım,kokmadım
Topladıklarımdı sofram,kimsesizi sokmadım
Nefsim aç,gözüm aç,gönlüm aç...yokladım
Her yerde 'Ben' ne kadarda çok...adım
Ölüme verildi, en son inen tokadım
...................................................................
Yazın...yazın...bunlarıda yazın
Sağımdan,solumdan,tutunca kolumdan
Geçenlere aşık oldum bir bir
Her biri diyor,gönlüme gir
Ayrı,ayrı yolları yolumdan
İmiş...bilemedim...
......................................................................
Bir şezlongun gölgesinde,sahilde
Bilmem hangi dağın karında,hangi ilde
Ben herkesi seviyorum birini değilde
Demelerim gönülden ırak, hep dilde
........................................................................
Barındırmadım gölgemde alimi de,cahili de
Düşünemedim hiç,evvelide,ahiride
Sevmemişim meğer,batınıda,zahiride
Ne kaldı baktım şöyle bir geride
Ölüme verildi ismim,ismin birinde
.............................................................................
Sonuncu bahar,sonbahar
Aşklardaki son alev,son har
Hazırlıklar yapılır iken kışa
Yaklaşmış iken, en son çıkışa
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Kuruyan bedenlere dediğim'Yar'
İmiş...bilemedim...
.............................................................................
Şemsiyem elimde,yağmur şırıl şırıl
Sırılsıklam olanlar,döner fırıl fırıl
Bir sen değilsin ki...ister darıl,ister kırıl
Kardeşim,gel sende sarıl
.................................................................................
Ruhum kararmış,kıyafetim pırıl pırıl
Nefsim uykunun derinliğinde,mırıl mırıl
Yağmur ağlar iken halime,zırıl zırıl
İblis der, gel bana...ayrıl ayrıl
Ölüme verildi haberim,harıl harıl
............................................................................
Kış...kışlarla uğurlanırken
Aşkın sıcaklığı sandım
Şömiyeye attığım odun değil
Elimmiş,yandım...yandım...
Alkış alkış gurur,Er/ken
İmiş...bilemedim...
........................................................................
Sıcak şöminede okuduğum son romanı
Bitiremeden,çalan kapının şimdi miydi zamanı
Kalkmadım yerimden,zevkle yaşıyordum her anı
Tam unutmuşken,Sevgiliyi. O  Cananı
.......................................................................
Duymadım,ayazdaki yalvarışları,amanı
Sandım ki,benim bu alemin en yamanı
Derken bir ses'Kim istedi gülüp, oynamanı
Artık bir kenara koy, aç kalan doymanı'
Ölüme verildi, hayatıyın son romanı
..............................................................................
Ahh! ahh! ...
Yaşamak ne de kolaymış diyordum
Her gün,güle oynaya ölüme gidiyordum
Vallahi...Billahi ve de Tillahi...
Ben aşkın,ben aşkın...
Bu kadar kutsal olduğunu bilmiyordum
Bilse idim....
..................................................................................
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MihmanDARDAYIM....

Mihman/DARDAYIM....

Tozlu yolların
Sevgi yağmuru
Gönüllerin Sultanı
Onsekizbin alemin
Tek/Bir Efendisi
U/mutsuz dünyanın
Mutluluklar ülkesi

Ey! ! ...
Aşk yolunun
Sevgili mihmandarı
Ne mümkün...
''AŞK''ın ve Sevginin inkarı

Çıkmaz sokakların
Nur'u ilahi tabelası
Yaratılmışların en nadidesi
Yaratılacakların en hası
İnsanların kurtuluş abidesi
Müminin iki cihan sefası

Ey! ! ! ...
Aşk yolunun
Sevgili mihmandarı
Ne mümkün...
''AŞK''ın ve Sevginin inkarı

Maddenin biricik sebebi
Mananın sonsuz edebi
Ölümün biçare üzüntüsü
İlimin, bilimin son dibi
Hayatın sevinci NEBİ

Ey! ! ! ..
Aşk yolunun
Sevgili mihmandarı
Ne mümkün....
''AŞK'ın ve Sevginin inkarı

Doğumun Kutlu Tarihi
Güneş'in, Ay'ın, yıldızların feri
Rüzgarların ılık nefesi
Yağmurların gül kokulu teri
Gönlümün baştacı
Baş köşesindeki yeri...
Hoş geldin Efendim(s.a.v)
Hoş geldin Sevgi seli...

Ey! ! ! ...
Aşk yolunun
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Sevgili mihmandarı
Ne mümkün...
''AŞK''ın ve Sevginin inkarı

Selam ve dua ile...
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Miraç...

Ölüm ile hayat,kapkaç
Yürekler susuz,gönüller aç
Zaman,Zamansıza muhtaç
Muhammedin(s.a.v)    başındaki taç
İşte Miraç...İşte Miraç...
Kandiliniz mübarek olsun.

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Miras yedi

dikkat
                                    burda
                                    mirasın çok
                                    mirascın yok
                                    orda
                                    mirasın yok
                                    mirascın çok
                                    olmasın
                                    et!
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Motif

ne
                                        ben var
                                        ne de
                                        sen
                                        Yaradan adına
                                        herşey
                                        desen desen...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Muhabir

Yolculuklar başlar, yolcular gider bir bir
Dolar boşalır dünya, boşalır dolar kabir
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Muhtacım

Bir daha...
Aynı hataya düşmek
Tilkiye peynir kaptırıp
Kargalar ile gülüşmek
Bu benim değildir mizacım
Öyle büyüktür ki acım
Merhametine muhtacım
...........................................................

Sefilliği...
Meslek edinmek
Zevkin, sefanın...
Çöplüğünde didinmek
Binbir kördüğümlü  bir ilmek
Bu benim değildir mizacım
Öyle büyüktür ki acım
Rahmetine muhtacım
..........................................................

Körü...
Körüne görmek
Örümceğe ağ örmek
Aksırırken öksürmek
Bu benim değildir mizacım
Öyle büyüktür ki acım
Şefaatine muhtacım
................................................................

Ağlayana gülmek
Gülene üzülmek
Kartallar gibi süzülmek
Bu benim değildir mizacım
Öyle büyüktür ki acım
Sevgine muhtacım
....................................................................

Sevenlere kızmak
Su içerken sızmak
Veren eli kısmak
Bu benim değildir mizacım
Öyle büyüktür ki acım
Aşkına muhtacım

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Murad'a Ermek

Bu bahçe gül bahçesi
Bu bahçenin muradısın
Bülbül gülün akçesi
Sen bülbülün adısın
..............................................

Senden önce öttü biri
Seher vakti uyandım
Uçtu gitti zahiri
Ahh!  muradım yandım
.................................................

Vaktaki...
Bir güzelin
Bir muradı var imiş
O muradı ise
Güzel bir yar imiş
Gül bahçesinde bir güzel
Elinde mendil, dilinde gazel
Oturmuş gül dibine
Seyreylemiş muradını
Seslenmiş sahibine
Birlemiş adını
.....................................................

Siyah ile beyazı
Çakıştıran sonsuz ışık
Süt beyaz renginde
Vurunca simaya
Mesafeler çöl
Ben çöldeki âşık
Akıl kar etmez artık
O akılsız dimağa
......................................................

Beyaz üstündeki benin
Yüzünde gül desen
Her ne söyler isen söyle
Hakk'ı söylersin sen
......................................................

Konuşmak...
Zamanı tüketir
Susmak zamansızlık
Seyreylerken cemalini
Kaybolur ansızlık
Kapanınca perdeler
Sönünce ışıklar
İşte o zaman başlar
Canda ki kırışıklıklar
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........................................................

Bu bahçenin
Gülüdür, bülbülüdür muradım
Ermesem de belki
Kalırım birkaç adım
Adımı unuttum ben
Ben  murada uğradım
...........................................................

Aşk'a murad
Murad’a aşk demek
Tek murad
Aşkın muradına ermek
Lakin…evvela
Bir güzel ile evlenmek
Gerek...

.......................................................   
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Muradıma...

(Murat İper'e sevgilerimle)

                                       ya! arkadaş
                                       neden düştün gönlüme
                                       halbuki ne rahattım
                                       sizleri bizsizlere attım
                                       hatta o kadar ki
                                       bilinmeyenlere fırlattım
                                       ben sizsiz de tırlattım...
                                       diyorum ama...
                                       yalan
                                       vallahi yalan
                                       hep gönlümün bir yerlerindeydin
                                       aklıma geldikçe cızz dedin
                                       yüreğime deydin
                                       sevgiydin,dosttun,kardeştin
                                       hüzünlerimi dağıtan bir ney'din
                                       kaç zaman oldu
                                       kol kola gezmeyeli
                                       şöyle...
                                       hasretliği vuslat ile ezmeyeli
                                       fısır fısır...
                                       paylaşırken sırları
                                       ulaştırırken çözüme kısırları
                                       hesaba katmazken asırları
                                       biz geliyoruz...
                                       ey! gelecek
                                       kopmayız biziz gerçek
                                       demelerimiz bile
                                       vermedi fayda
                                       görüşmeyeli ne kadar oldu
                                       gurban...
                                       bari görüşseydik ayda
                                       bir adım arkadaş
                                       bir adım yaklaş
                                       tek muradımla tokalaş
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Murat Kısa, Yol Uzun

Sırılsıklam olmak
Yağmursuz havada
Ne kadar anlam taşırsa
O kadar anlamsızdır aşkın
Hayat...
Boşlukta dönen pervane
Ne yanan var
Ne de üşüyen
Evsiz, barksız
Caddesiz, sokaksız
Bir mahallede
Biri dolaşır şaşkın
Muradın kısa
Yolun uzun
Sevdan başlangıcıdır
Sonsuzun...
...............................................................................

Öpmek için
Yaratılan dudaklar
Denizin ortasında
Kan sızan
Kupkuru bir çöl ise
Kaktüslerde gül açması
Bülbül için yaşanacak
En son hadise
Muradın kısa
Yolun uzun
Sevdan başlangıcıdır
Sonsuzun...
.........................................................

Toplanan umutları
Rüzgara hediye etmek
Dilenciye olmuyor ise ders
Gündüzün koynunda
Yarasanın eline
Tutuşturulunca adres
Bir yanda ayrılık
Öte yanda sevda
İki ağızlı bir mengene
Cana yapılan pres
Paslanır sürülmeyince
Aşk denilen gres
Muradın kısa
Yolun uzun
Sevdan başlangıcıdır
Sonsuzun
................................................................

Tutunmak
Tırmanırken yokuş aşağı
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Seyrine bırakmadan suyu
Kova kova çekilince
Kuruyan bir kuyu
Ey! ...
Darphanede çalışan
Bir garip zengin
Çektiğin kovanın
Dibi delik
Kovboyluğun
Beş para etmez
Değerindir üstelik
Kurşun yemiş bir metelik
Muradın kısa
Yolun uzun
Sevdan başlangıcıdır
Sonsuzun
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Musaffa

bir gün
                                   yıkılacak...
                                   yıkılacaksa
                                   bu devran
                                   bu düzen
                                   nedir o halde
                                   bizi bu kadar üzen
                                   bu gayret
                                   bu amansız mücadele
                                   bu telaş,bu sıkıntı
                                   ne acele...
                                   rastlanılacaksa bir gün
                                   ecele...
                                   insaf...insaf...insaf...
                                   safın belli olsun safın
                                   ey! Saf...
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Mutluluk...

Hiç bana yar olmadın
Hep başkasında idi gönlün
Bir değil, her seferinde
Kapımın önünden döndün
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Mübarek olsun...

bugün
                                      başka mutluyum
                                      bugün
                                      başka bir sevinç
                                      yine hutbede
                                      ''Sen''
                                      ben,Sende bir hiç
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Müteahhit

Biz aynı evde yaşıyoruz,aynı güneşe bakıyoruz
                  Farklı olsa da pencereler,Ustasına bırakıyoruz
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Müzayide

Kainat denilen şu serginin en son eseriyim
Sanatkarından bi haber, paha biçilmez bir serseriyim
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Na/File/Siz

Çıktım alışverişe,doldurdum fileyi
                           Farz, sünnet,vacip kazaya kurban...
                           ettim nafileyi
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Nalbant

Ey! Nefsim
                         Ne yarış atıyım,ne yarışırım
                         Ne küsüm sana,ne de barışırım

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne anlayışsızım ki...

anlayış;
                                     anlatılabileni değil
                                     anlatılamayanı anlamaktır
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Ne EnFeS...

dürüstçe
                                   yaşamak ise
                                   gayen
                                   ya
                                   son nefesine kadar
                                   direneceksin
                                   ya da
                                   son nefesini terk
                                   edeceksin
                                   ardına bakmadan...
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Neen neen...

Ölüm dediğin nedir ki, bir avuç toprak
Oynayan bebeği uyutan bir çıngırak
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Neye niyet Neye kısmet

''ne ölüme gel, ne de dirime''
                                    demişti ikiside
                                    yirmi bir yıl sürdü bu sözün  ayrılığı
                                    iki kardeşe
                                    tanımadı bunca zaman onları
                                    ne mutluluk,ne de neşe
                                    küçüğü oğul,büyüğüydü baba
                                    nasıl denecekti yeniden''merhaba''
                                    bir gün küçük kardeş alacak oldu bir arsa
                                    dedi köyde uygun bir yer varsa
                                    dolaştılar hayli zaman
                                    karar verildi denildi tamam
                                    kim di kimin di bu yer
                                    kadere bak, büyük kardeşin imiş meğer
                                    baba ''bu iş olmaz''derken
                                    oğul dedi''gitmeye değer''
                                    düşüldü hemen  yola
                                    ağbi evinde verildi mola
                                    olundu sarmaş dolaş
                                    dökülür hasret dolu gözyaş
                                    konuşuldu, iş tatlıya bağlandı
                                    kardeşlik yeniden sağlandı
                                    ağbisine oğlunu saldı
                                    amcası emanetini aldı
                                    bir kaç gün hasta yattı yiğen
                                    vardı her an''nasılsın ''diyen
                                    yıllar sonra memleketine döndü
                                    ayrılık ateşi kül oldu söndü
                                    zamanla arttıkça muhabbet
                                    temeller atıldı müebbet
                                    küçük...
                                    talip oldu kızına oğlu için
                                    büyük... derken
                                    ''Allah yazdı ise niçin olmasın niçin''
                                    kıskandı...
                                    kin,nefret,ayrılık
                                    içini yedi için için
                                    sonunda
                                    toprak çekti
                                    dedi''gelin''
                                    küçük, damat babası
                                    büyüğün kızıda oldu
                                    gelin...
                                                     İnşallah
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Neyleyim...

Ben kimden aşağı değilim ki, kendimi yüksekte göreyim
Hele kurulsun da bir mizan, gel gör bak, ben neyim...
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Nice...

Nice saltanatlar kuruldu sallandı
                        Nice ağaçlar budaklandı dallandı
                        Üç kuruşluk garbın uşağı akıllandı
                        Sen akıllanmadın hala evladım

                        Nice köprüler kuruldu yıkıldı
                        Nice masumlara silahlar sıkıldı
                        Parsellendi dört bir yan kazıklar çakıldı
                        Sen akıllanmadın hala evladım

                        Nice zalimler omuzlarda taşındı
                        Nice duygular yıprandı aşındı
                        Yüz yıllar önceki yaralar kaşındı
                        Sen akıllanmadın hala evladım

                        Nice tarihi kinler tek tek kusuldu
                        Nice zağarların havlamasına susuldu
                        Kediler cirit attı aslanlar pusuldu
                        Sen akıllanmadın hala evladım

                        Nice kervanların durmadı aldı yürüdü
                        Nice çakallar ardından ürüdü
                        Batı medeniyeti seni bataklığa sürüdü
                        Sen akıllanmadın hala evladım

                        Nice alet edavatlar icat oldu
                        Nice teknoloji pislik fuhuş doldu
                        Ecdadıyın diktiği güller soldu
                        Sen akıllanmadın hala evladım

                        Nice iman siper oldu durdu
                        Nice küffar saldırdı kudurdu
                        Geçilmedi cepheler düşman oturdu
                        Sen akıllanmadın hala evladım

                        Nice tarihler seni çizdi yazdı
                        Nice medeniyetler mezarını kazdı
                        Vazgeçmedi bu huyundan şimdi azdı
                        Sen akıllanmadın hala evladım

                        Nice müminler sana dua eder
                        Nice şehitler senle cenke gider
                        Korkma korkutma özünü yeter
                        Sen akıllan artık evladım
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Niyet ' Hayır '...Akibet ' Evet '

Masumiyetin tenine
Öpücük kondurdum
Şehvetin soluğunu sapıttım
Vahşetin kanını emdim
Soğukkanlılığını dondurdum

Sevginin sancağını diktim
Kinin, nefretin, hasetliğin...
Yakasını topladım
Gömleğini yırttım
Benliğimi kökünden söktüm
Hayanın tozunu aldım
Nefsimin boğazını sıktım
Ruhumu silktim

Dostluğun postunu serdim
Düşmanlığın, kalleşliğin
Hainliğin derisini yüzdüm
İntizara zar diye gerdim
Musmulları kurban eyler
Mundarları kuzu kuzu güderdim
Ahh! ...bitmez bu derdim..derdim

Aşkın tohumunu ektim
Yağmurun, kar'ın merhametine
Güneşin sıcakkanlılığına sığındım
Rüzgarın keyfinde keyif çattım
Çabaladım çifte gittim
Çift sürdüm...
Öküzlerin kulaklarını büktüm

Sonra...Harman yerine
Öbek öbek, kağnı kağnı
Hizmet çektim...
Yoruldum, diz çöktüm
Alnımı ezdim, burnumu sürttüm
Birden ürperdim, ürktüm
Tam...Ölecektim
Dedi' Hayır...hayır..., Evet...Ben  seni öpecektim '
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No/ Ter

Hayat...
Kırk yamalıklı bir bohça
Sırtlanmışım çarşı, pazar
İnandıklarım avucumda
Hileli bir çift zar
Dayandığım koltuk
Yeltenirken firara
Protezim elimde
Gardiyanda bir nara
Mısır püskülünü tutuşturur
Acil sayfası kopuk rehber
Bedensizler diyarında
Etmez iken peş para
Sinyal sesinden sonra
Gelen mesaj...
Kalpte tastik
Dilde ikrarı ara
.......................................................................

Sevgi...
Bir top yumak
Patlar iken kestane
Tane tane
Kucağında yumak
Ne güzel olur
Yumak ile uyumak
Fareler kemirir
Yumağı tel tel
Sahibinin elinde
İşlenirken dantel
Birden devrilir soba
Ortalık is, kara
Fare terki diyar
Kedicik fukara
Feryadı figan arşı ala
Düşerken o nara
Kovuldu kapı dışarı
Boyunda diz boyu kara
Sahibi seslendi
 Kalpte tasdik
Dilde ikrarı ara
..................................................................

Ömür...
Tahtadaki  hedef
Oniki
Menzildeki gaye
Kur'an Tekbir
Kütüphane kurmuş
Çocuklar
Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
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Okurmuş
Bazen karga bazen tilki
Değişmeyen seyirci
Bunu bilki...
Gerisi
Lafontenden hikaye
Ormanlar kralı arslan
İtiraz yok hünkara
Suda sensiz yaşar balık
Sakın kalkma inkara
Keşfedilmeyen yerler var
Yelkenler fora
Dedi Yunustaki can
Kalpte tastik
Dilde ikrarı ara
................................................................

Aşk...
Tencerenin yanan dibi
Bir kaşık tuz attı
Tencerenin sahibi
Kaçırınca tadını
Yiyenlerin kusmuğu
Boğazlara oturmuş
Kaptanın yumruğu
Bir yudum su
Denizde boğulur gibi
'Helal' dedi
Kaptanın o güzel habibi
Güneşi giyin
Ayda gönlünü
Yıldızlar ile tara
Sonra...
Kalpte tastik
Dilde ikrarı ara
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Noter

Soyutlar varlıklardan, Kelime-i Tevhid
İşte...
Arş-ı ala'daki ruhlardan teyyid...
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NuN

Ben ne şundayım,ben ne bundayım
                          Ben kimsenin değil amma,O''nun''umrundayım
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Nurum

Bir derya kadar geniş,o güzel gözlerin
                    Ruhuma sesleniş,nameli sözlerin
                    Uğruna can veriş,en büyük özlemim
                    Özüme özdeyiş,yangınım közdeyim

                    Bir güneş kadar parlak,ay gibi yüzün
                    Kederlere çardak,çökmez hiç hüzün
                    Dökmezsin sen  yaprak, ne kış ne güzün
                    Ayıramaz bizi toprak,senle ölümsüzüm

                    Hiç bir gülün kokusu avutmaz beni
                    Hiç bir gece mehtabı uyutmaz beni
                    Bu can kurban sana,unutmaz seni
                    Nur oldun nurum,sana vurgunum
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O/Kulu Sevmek...

''Oku''dedi,ben de başladım okula
Tabi oldum öğretmenime,O/Kula
Neşe ile başladım ilk derse
O/Kul ile ulaştım doğru adrese
Ev ile O/Kul arasında bir mekik
Yanlışlarımı ediyorum durmadan tetkik
En güzel bilgileri O/Kuldan öğrendim
O/Kuldan önce cahildim,örendim
Eğitim,öğretim,sevgi,saygı
O/Kula gidince kalmadı kaygı
Öğretmenim uzattı güzel kitabı
Yumuşak sesli idi daima hitabı
Konuları birer birer iyice açıkladı
Dedi''İnsan''dır konumuzun açık adı
Neyiz,ne değiliz,yaşarız niçin,neden
Gaflete düşer başıboş zanneden
Öğrendiğin herşeyi tatbikdir esas
Tatbiki olmayınca,kısasa kısas
Kitabı sadece ezberleyip,yutma
Pratiğe geçir,milleti uyutma
Vurgular hep aynı,İnsandır vurgu
Bütün konulardan olacak sorgu
Devam et O/Kula,etme devamsızlık
Ki..karnen zayıf... olmasın Devam/sızlık
Çalış İnsanoğlu! ...
Sakın sınıfta kalma
O/Kulu bırakıp,dersanelere dalma
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O/Nurum...

Gece lambası mı sandın,yoksa gündüz feneri...
Hangi babayiğit takar...yakar,hangi kefen eri...
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Okumak cehaleti alır...

ağzı açık dili lal
                           her zamankinden
                           farklı bir hal
                           seyrederken etrafı
                           aklına geldi İlmihal
                           karıştırdı sayfaları
                           atıyordu tafraları
                           veriyordu fetva vaaz
                           bağırıyordu avaz avaz
                           dinliyordu lakin herkes
                           kimi diyor kısa kes
                           coştu iyice taşar oldu
                           haddi bir bir aşar oldu
                           yok mu susturacak şunu
                           biri dedi sık kurşunu
                           dur dedi haklı söyler
                           karıştı yahu! şehirler köyler
                           sebep acep ne ola
                           ne alim,ne hoca,ne molla
                           peki nedir bunun hali
                           bu mu,bu okumuşun cahili
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Ol ki...

kalbim seccade
               öpsün seni nefsim
               Tekbir ile terk etsin
                ruhumu nefesim
                konmasın kabrime
                ne siyah
                ne beyaz
                çelenk
                okunsun dualar
                 rengarenk
                 ahenk ahenk
                 elpençe dursun
                 sana bütün yanlışlar
                 Ol ki
                 huzuru İlahi de
                 ola ki
                 seni bağışlar
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Oldum olası...

Olunca...
Zahiri adam, bâtını silik
Olacağı...
Eksik- gedik bir kişilik
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Olmadık Makam...

Seninle,nasip olmadı şarkı bestelemek
                                  Olmadı ki,dikenli bahçende gül destelemek
                                  Hiç bir kafiyeye sığmadı,sığmıyor kalıbın
                                  Dar gelse bari,gam değil güftelemek

                                  Hep ayrılıktı şarkılarında seçtiğin tarz
                                  Alt üst oldu, dinleyen alem,dinleyen arz
                                  Ne kur'an-a uydun,nede bir hadise
                                  Sünneti terk ettin,ayrıldı senden farz

                                  Beste oldun hep, yalancı,yavan aşklara
                                  Söz vermedin ki hiç,gerçek aşıklara
                                  Bir çalan pişman seni,birde çalmayan
                                  Nice güzeller var,kaşı keman,kaşı kara
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Orası...

Orası mekan...
Kurtların kuzularla oynaştığı
Bülbüllerin güllerle koklaştığı
Düşmanların dostlarla tokalaştığı
Orası mekan...
Beyazın nura karıştığı
Yeşile gözlerin alıştığı
Siyahın kurtulmaya çalıştığı
Orası mekan...
Selamın selamı aldığı
Gurbetin yalnız kaldığı
Hasretin vuslata daldığı
Orası mekan...
Gözyaşlarının rahmet olduğu
Zulümün saçlarını yolduğu
Çilenin zamanının dolduğu
Orası mekan...
Aşkın doyumsuzluğa ulaştığı
Mutluluğun mutsuzluğa bulaştığı
Günahın iflas edip yoksullaştığı
Orası mekan...
Nur olan Cemalin görüldüğü
Sebebi dünyanın övüldüğü
Günahkarın elebaşısının dövüldüğü
Orası mekan...
Burası...Yaşadığım yer
Dünya denilen bir dükkan
Alışverişi bitirendir,dükkandan çıkan
Ben...
Orasına...burasından umutla bakan
Bütün alışverişlerini yarıda bırakan
Ey! ...Gönülleri aşk ateşi ile yakan
Tek engelimdir...
Can denilen,şu camdan camakan...
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Orda bir köy var...

kapına geldim...
                                bir tas çorba bir parça ekmek
                                gel köyün delisi gel hele...dedin
                                sevgili...gülerek
                                ben sevinçten kaçarken uçarken
                                herkes seyrediyordu üzülerek
                                olmak istemem sensiz asla akıllı
                                işte o günden beri bu akılsızlık bana takıldı
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Orta şekerli...

ben
                                     bir fincanım
                                     kahve hatırına
                                     cezveyi bırakta
                                     kahveciyi hatırla
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Orta/Doğu/m...Sancısı

Bir baba,bir oğul
Mahalleye kan kusturur
Sessiz kalır iken çoğul
Kansızlığı kim susturur
Her ev gece kondu
Yıkın yıkın emirleri
Sakinlerin kanı dondu
Tınmaz iken Emir'leri
Çoluk çocuk,üstü başı açık
Ağlaşmaları bastıran ses...çık...çık...
Pamuk şekeri tutan,pamuk eller
Kan olmuş,kanla kankardeşler
Ortalık ateş...alev alev...
Ölüm kol geziyor ev ev
Baba hırsız,oğul arsız
Gezmiyorlar hiç zaarsız
Biri hav der,diğeri ise hev
Çenilemektir hergün ki ödev
Şehir bi haber mahalleden
Oh! ne ala,halledene halleden
Ne anbulans,ne de itfaiye
Yangını körüklemek mi gaye
Baba oğul,sanki Neron torunu
Galiba,buda bir dede sorunu
Gİriş çıkış kapalı tüm şehrin
Anahtarı elinde şerrin
Hala uyanmaz olmuş halk
Kalk borusu çalsın artık kalk
Saracak bu alev dört bir yanı
Geleceğe kalacak,küller anı
Bir kova,bir tas,bir damla su
Yeşertecektir kuruyan ulusu
Artık,verilmeli baba oğula bir ders
Aaah! adres...adres...adres...
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Oruç Reis

oruç;
                              insan
                              beyni
                              ile
                              midesi
                              arasında
                              ki
                              yol
                              üzerine
                              kurulmuş
                              bir
                              kalp
                              lokantasıdır
                              tok
                              giren
                              aç...
                              aç
                              giren
                              tok...
                              çıkar
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Oturak

kendimden utanmaya kalktım
                           otur dedi yerine
                           oturmayı bıraktım
                           geçtim yerin dibine
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Oymak başı

yar dedim
                               bir faniye yar
                               yar ne demek
                               oyar
                               O  yar
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Oynum suyum yok

Ey!
                                     maddesine
                                     aşina
                                     olduğum
                                     yar...
                                     önceleri
                                     sensiz
                                     yaşayamayacağımı
                                     sanıyordum
                                     artık
                                     bensiz
                                     de
                                     yaşayacağına
                                     inanıyorum
                                     bu
                                     gönül
                                     böyle
                                     daha
                                     bahtiyar...
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Oysa...

Boğazda bir nefeslik hayat
Yanaşır iskeleye, ortalık süt liman
Denizlerdeki taze, oltalardaki bayat
Hakikat gemisinin dümenidir iman

Görülen gözlerin üstünde bulut
Rüzgarın nefesiyle canlanır da ağlar
Bir döngü içerisinde döner umut
Gurbet elden çaresizlikleri bağlar

Zaman, ayrılığı kavuşturan körük
Yelkovan akrebini amansız takipte
Ömür, korkuluklar ülkesindeki yörük
Günahı, sevabı asılı, ecelden bir ipte

Üzerine tozlar yağmış aşkın, üflenmez
Kelimelerle bedenler arasında oynaşır nefis
Benlik çürürde, SENLİK asla  küflenmez
Her an  ettikçe canlar Seni teneffüs
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Öfke

Ey! Sevgili...
                              ne bir el uzanabilir
                              Sana
                              ne bir dil
                              hangi küstah bu
                              çekil çekil...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ÖkSürmelim

İmsaktan önce
Teheccüd ile başlayan
Aşkımın adı 'Sürmeli'
Ki...
Sevdanın son demine kadar
Alıp götürmeli
Yine...
Gün Seninle başlıyor
Çamlığın yeşili
Gökyüzünün mavisinden
Uzaklaşıyor
Gün ışığıyla
Hergünki aşığıyla
Başlangıç ve bitiş noktası
Saat kulesi dibi
Zaman burada başlıyor
Burada bitiyor gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
........................................................

Gençliğini hâlâ kaybetmemiş
Herkesin kanının kaynadığı
Günahın sevapla oynadığı
Zevkin her pahasına
Rötuşa doymadığı
Lise caddesi...
İçinde inleyerek
' Ben de varım ' diyen
Şeyh Necidi abidesi
Sanki...
Saray sofraları yanında
Yavan yaş yenilen
Kuru pidesi gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
.....................................................

Ayrılığın kırkikinc yılı
Bana küsme, kızma be Sürelim
Sen koydun bu ayrılığı
Artık...
Sensiz kaldıramam bu ayrılığı gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
...........................................................................

İniş,çıkışlarla dolu
Sürmeliye giden her yol
Muslubelenden mi, Nohutludan mı...
Seyretsem Seni
Ey! Sürmelim söyle
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Hamd ve şükür ederken
Bol bol dua gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
.......................................................................

Peynirciler, uncular
Barakalarda bulgur satan
Bulgurculardan ayrı düşen
Faytoncular
Esnaflar, sarraflar
Abide,Tol, Yeni çarşısı
Cumhuriyet Meydanı
Tarihi postahane karşısı
Salı pazarı, Eski pazar
Kimilerine mükafat
Kimilerine azar azar...
Birileri yaşarken
Tek/Bir' i yazar gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
............................................................

Çamlığın gölgesinde
Gölgelenirken
Parmak çörek, gobit ekmek
Yada...lavaş...farketmez
Testi Kebabına banarken
Yavaş yavaş
Türküm Sürmeli
Gözümdeki yaş gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
.................................................................

Ekmek kadayıfı, tandır kebabı
Yerken İstanbul lokantasında
Arabaşı geceleri anlatılır
Acılı çorbalar tasında
Arabaşının tam ortasında gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
..........................................................................

İltifatlar, ithamlar
Efendiler, argocular
Hürler, özgürler
Gamlılar, kasvetliler
Kargaşanın içindeki kasketliler
İşin özü gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

.................................

Hüzni Babalar, Şeyh Osmanlar
Ahmed Efendiler...
Hepsi de Sürmeliye Menzildiler
Adı ' Yaman' olana
Süzüldüler gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
...........................................................

Gün...
Garajlardan başlayıp
Saat kulesinin dibinde biter
Ömür bu
Emel ise
Bu ikisi arasında
Gider gelir, gelir gider gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
................................................................

Yatsı namazından sonra
Vitir ile devam eden
Aşkımın adı ' Sürmeli '
Ki...
Ay ışığı altında
Genize düğümlenen
Bir nohut tanesini çıkarırcasına
Canı bedenden öksürmeli
Çapanoğlunda salası
Sarıtoprağa tabelası verilmeli
Ruhu aşk ile Canana göndermeli
Cananda sefa sürmeli
Aşk gibi
Sürmelim...
Sensin her şeyin sahibi
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Öksüz

kimselerin
                             olmadığı
                             bir
                             yer
                            varmıdır
                            kimsesiz
                            hangi
                            mahlukatın
                            dili
                            yoktur
                            söyle
                            kim
                            ses
                            siz
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Öküzlerin ahı...

(torun Yusuf Bey'e...)

                   Aslında sakin bir yapıya sahip
                   Sahipliğe bürünmüş ne garip

                   Tevazu,sabır,bilmem ki belkide kahır
                   Gem vurmuş nefsine,hücresi bir ahır

                   Dönüpte bakarken puslu gözlerle maziye
                   Yaşananlar ile yaşadıkları benzetmiş gaziye

                   Susarken anlatıyor,anlatırken susuyor
                   Bazen bal damlatıyor, bazen kan kusuyor

                   Hani diyor anlamadığım husumetin insana
                   Peki söylesene bir çift öküz ne yaptı sana

                   Diline doluyor,durmadan bu sözü
                   Yangını sönmeye yüz tutmuş,sönmemiş közü

                   Kesilen yol çıkmazda,sürgünü yokuş
                   Ben konuşmayayım, yüce dağ sen konuş

                   Yankılanırken bu ses dağları hırçınlatıyor
                   Şimdi ise torununun kulaklarını çınlatıyor

                   Vücudunu sarmıştı asbabı,içinde kan,ter
                   Diz çökmüş öküzler ondan daha beter

                   Sırtlıyordu yılmadan yük dolu kağnıyı
                   Hissetmiyordu şu an hiç bir ağrıyı

                   Acımıyordu Vallahi hiç kendisine
                   Dönüp  bakarken hayvancağızlar efendisine

                   Ramak kaldı isyana belkide son durak
                   Dedi şöyle bir besmele kondurak

                   Açtı ellerini göğe, başladı nidaya
                   Salatu selam Muhammede, selam Hüdaya

                   Vallahi ben vazgeçtim bütün haklarımdan
            Lakin şu bir çift öküzün hakkını isterim Hakkımdan

                   Bu nasıl bir merhamet,nasıl bir yalvarış
                   İnşallah cenneti ala'ya  olur sendeki varış

                  Mırıldanırken bunları genç torun
                  Dedi hele geçin şöyle oturun

                  Dahası var,etti zaman zuhur
                  Mevla kimini sağa,kimini sola savurur
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                 Hak yerini bulmuştu,netice bariz
                 Akıllarda kalan,bir çift öküz,birkaç ayak iz
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Öl/Düğüm...

Zamana bir nebze atacağım düğüm
Çözülmeden zaman anlaşılmaz öldüğüm
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Ölü veya diri

umut
                                     güneş gibidir
                                     bir gelir
                                     bir gider
                                     ama
                                     asla kaybolmaz
                                     ne kadar
                                     karamsarlık sarsada
                                     bulut misali güneşi
                                     umuttur onun
                                     ayyüzlü eşi
                                     güneşin yoktur
                                     doğmadığı birgün
                                     görmesekte...
                                     ey! umut
                                     güneşli birgün de olsun
                                     düğünün
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Ölümle Dirilenler

bu gün
                                           bir şehit daha verdi
                                           memleketim
                                           daha bir şehit
                                           bu kaçıncı babayiğit
                                           bu kaçıncı babayiğit
                                           ölüm yok size...
                                           Vallahi
                                           Kur'an size şahit
                                           Rasul size şahit
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Ölümsüzler...

Abdestler alındı...
Ayaklar yalın
Kefen yerine
Bayrağıma sarın
Son kelamlar...
Son tebessümler...
Son bakışlar...
Son vedalar...
Sizler burada kalın...
Analar,yarlar
Yarenler,yavuklular
Çocuklar,nineler,dedeler...
Dediler'Elveda...'
Dediler'Allaha ısmarladık'
Dediler'Hoşçakalın'
Secdeye değer iken
Nur yüzlü nice alın
.............................
Şimdi güneş yangılı
Şimdi ay soluk
Şimdi rüzgar sessiz
Şimdi yağmur hıçkırıyor
Şimdi...
Bütün mahlukat...
Kainat haykırıyor
..........................
Kurtlar sofrasında
Kınalı...
Kurtlar sofrasında
Kuzu...
Vahşet...
Sofranın vazgeçilmeyen
Tatsız tuzu...
..............................
Onbeşler...yirmiler...yirmibeşler...
Beşer... beşer...
Alemi beşere eşler
Burası...
Sanki düğün evi
Ölümle kolkola
Halay çekenler
Duaları avuç avuç
Arşa ekenler
Us...Us...tohumunu
Toprağa dikenler
Ağlıyor...ağlıyor...
Şehadete geçikenler
...........................
Saflar...saflar...
Dizi dizi...saflar
Kendi cenaze namazını
Kılar,Kınalı kuzular
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Kurumuş, kökünden insaflar
............................
Okumuş,okumamış
Yazmış,yazmamış
Yürekler tek...
Bedenler tek...
Diller de Tek/Bir
Kelime-i Şahadet
Artık...
Ölüme çıkarılmış
Ayyıldızlı,son bir davet
................................
İşte...
Kahramanlık türküleri
İşte...
Kahramanlık öyküleri
İşte...
ÇANAKKALE
İşte...
Cennet
İşte...
Gül Muhammed(s.a.v) ...
Etrafında açan
Binbir çiçekten
Bir demet
İşte...
Beyaz LALE
.............................
Abdestler alındı
Ayaklar yalın...
Secdede alın
Kefen yerine
Bayrağıma sarın...
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Ölümüne Aşık

tarih bile anlatamaz  yetmez gücü
                                 olsa alim, filozof, olsa da büyücü
                                 ne çözebilirler,ne de bağlarlar
                                 yaptıklarına pişman olup olup
                                 ardından ağlarlar...
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Önce ve sonra

Masallarda anlatılan
                                 Mutlu oldu falan filan
                                 Kimi essah kimi yalan
                                Aşktır aşktır gerçek olan

                                Ne aşk kaldı nede sevda
                                Kimi hayel kimi mefta
                                Zamane aşk sade lafta
                                Aşktır aşk gerçek Hakta

                                Önceleri sevda vardı
                                Duyan duymayan ağlardı
                                Gönüller bir yanardağdı
                                Küle döndü şimdi söndü
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Örtüşme...

Başka kafalara,başka bakış
Kağıt mendil üstüne işlenen nakış
Haklıya,tek elle tutulan alkış

Örtüsüz fikir,fikirsiz örtü
Hayanın peşinde...hayasız dürtü

Gönülü kırıp,Kabe'yi yıkış
Bataklığa konup,gülden kalkış
Küfre dalıp,minbere çıkış

Örtüsüz fikir,fikirsiz örtü
Hayanın peşinde...hayasız dürtü

Işığı söndürüp,karanlığı yakış
Deryayı bırakıp,damlaya akış
Altını çıkarıp,tenekeyi takış

Örtüsüz fikir,fikirsiz örtü
Hayanın peşinde...hayasız dürtü

Doğru yerine,yanlışa inanış
Hamam içinde,susuz yıkanış
Küle belenip,kor gibi yanış

Örtüsüz fikir,fikirsiz örtü
Hayanın peşinde...hayasız dürtü

Haktan bi haber,Hakka yalvarış
Kötünün adına,iyilikle yarış
Çıkmaz sokaktan,sonsuza varış

Örtüsüz fikir,fikirsiz örtü
Hayanın peşinde...hayasız dürtü

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öte/beri

beynim
                           muhasebe
                           kalbim
                           muhasip
                           karı
                           da
                           zararı
                           da
                           gördü...
                           münasip
                           ya! ...
                           nasip
                           ya! ...
                           nasip
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Ötesinci Boyut

Omuza düşen bir el
Dostluğun nişanesi
Dosta, dostane 
Bir davetin sesi
Diyor ki;
“ Artık gel “

Kısa…
Bir telefon trafiği yaşanır
Ardından…
Nasipliler…
Nasibini giyer kuşanır

Ayrılık…
Zamanca önemsiz bir süre
Gibi gelir
Vuslatta… zaman
Ayet ayet, süre süre
İncelir incelir

Bayram arifesi…
Yürekler kıpır kıpır
Sevinçler ölçüsüz
Hediyeler hayallerde
Hayaller takatsiz
Hayaller güçsüz
Bayram tarifesi…bu

Muhabbet…
Önde beşinci boyut
Beş vakitte
Arkada
Ne somut, ne de soyut
Beleşçiler taklitte

Huzura doğru…
Giderken bir kafile
İhtiyaçlar listesi gönüllerde
Kalpler delik deşik
Kalpler bomboş bir file
Pazar yerine hücum
Yeter ki dolsun
Dolsun da…taşıyamasın
Kırılsın kollarım
Kanasın avucum

Akşam vakti yolda
Ağlamak, sızlanmak nafile
Zaman alış veriş zamanı
Zamanda olmaz hiç hile

Varış…hava alanı
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Sessizlik hakim, sükunet berkemal
Ayrılık  bırakmış yalanı
Vuslatla  hasbihal
Vuslatla hemhal

Gökyüzü…
Alabildiğince mavi
Yeryüzü…
Varabildiğince semavi
Dolanır…semalarda
Bir kartal bakışlı
Dolanır semalarda
Bir ela gözlü, kara kaşlı
Dolanır semalarda
Bir Şeyda-i bülbül
Dolanır semalarda
Gül diyarından  bir Gül

Heyecan dorukta…
Güneş vurgun… kavrulurken
Ay geceye yolculukta
Serinlik…devralmış görevi
Gözler taramada
Lazersiz, sessiz ameliyat
Her derde deva…
Samimi niyet ile
Örtüşürken…
Amel ve de fiiliyat

Ziyaret… Vuslata ilk adım
Ayrılığı kovaladım
Vuslatta yakaladım
Etrafında…dolanır durur
Beşinci boyut sanki pervane
Gördüm …
Biri deli, diğeri divane
Anladım ki…
Delilikte, divanelikte
Aşka bahane
Aşk Onunla şahane

Bu pazarda…
Her şey hesaplı
Her keseye göre
Her çeşit mal bulunur
Araz’a, lal’a, topala, köre
Görmezlikten gelen nanköre

Akşam vakti girmeden
Dolduruldu fileler
Farz, sünnet, vacip derken
Kılındı nafileler
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Ve bir kez daha
Allahaısmarladıklar arasında
Kalktı kafileler

İşin özü…
Ne somut, ne de soyut
Bu boyut…
Beşinci boyuttan da  öte…
Öteler ötesi bir boyut
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Özne ve de Yüklem

Sözlerim sorguya çeker beni,Ey! İlahi Hayat
                    Anladım ki..fiiliyat...fiiliyat...fiiliyat...
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Padişaha...

...Ve kapı önünde bekler iken,çeki düzen verilecek
   Baştan aşağıya,aşağıdan başa...
   Gideceğiz...gideceğiz...Paşa...Paşa...
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Parayla değil...

dünyaya geldim
                               etti ikram
                               arkamdaki dürtünce
                               geçti sıram
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Paşa Konağı

İki perdelik oyundur hayat
Doğum ile ölüm arasında
Doğuma alkış, ölüme heyhat
İşin püf noktası, aslında...
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Peltek...

Ademden olma,Havvadan doğma
Telaffuzda zorlanarak der ki''dogma''
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Pervane

neydi
                                   beni
                                   huzura
                                   götüren
                                   neydi
                                   diye
                                   hep
                                   söylenirim...
                                   neyden
                                   bir
                                   nefes
                                   alınca
                                   döner
                                   döner
                                   eğlenirim
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Peşin/Atlarım...

Peşinatım ütülenmemiş kellem
Veresiye almadım ki bu fikri
Küfrü hak sayanlar ile meselem
Haktan gayrısı hep...hep zifiri...

Başlangıcı edep,bitişi edep
Ortalıkta yırtık,sökük gezenler
Boşluğa edepsizliktir sebep
Edep dairesindeki gezegenler

Takside dönüştü peşinatlar
Vade farkına kurban sermayem
Kellemi sürüdü soysuz atlar
Kesilen...çekilemeyen ser,gayem...

Kısılınca kuyruğu,alacağa çıkanlar
Vadesi yetmeyenleri katlederler
Tok karnı ile,açlığa acıkanlar
Kabili,Habile... bile katil ederler

Bir anda geldim eşiğine iflasın
Dört bir yandan sardı hacizciler
Kıymetini bilmeyince imanın,ihlasın
Peşinatımı fırına verdi acizciler
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Petek...

Rengarenk,güneş gibi açan çiçeğe
                ''Allah''diyerek konar,vızıldayan arı
                Bal yapar iken o,mutlu geleceğe
                İmana,ihlasa eş tutar sevgi ile ar'ı
                Arı ile çiçek,bir çiçek bir böcek...

                 ''Ol''deyince olur,petekteki bal
                Can verse de arı,çiçeğin yaprağında
                 Aşk,can içinde can,hal içinde hal
                 Köke faydası yok,suyunda,toprağında
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Pi...

İman dairesinde tövbe ile edilince intisap
Ne teğet, nede kiriş, çap ile sonuçlanır hesap
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Pist

Bu yola baş koyanların ağrımaz hiç başı
Ağrısız, sızısız kaldırılır arşa naaşı
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Platonik

en ücra köşelere atıldı fikrim
                                             tükendi bendeki birikim
                                             aşığın bir benim de
                                             biri kim...
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Poh pohlandım...

içimi kemiren şey
                                     aslında dışımdı
                                     beni düşüren herşey
                                     bana alkışımdı
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Polaroid

Ne zaman ki,der ise nefsim çüş
                           O zaman ki, gönlüm çok rüküş

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Postacı

Seviyorum,Ey! kul...,sev beni,sev kul
                               Sen mektup ol,ben de, mektubuna pul...
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Profil...

İçi boş duyguların
Kapatılası deliklerine
Takılan başı bozuk musluklar
Olunca kalitesiz
Umurunda olunmaz
Yaşanır alemin
Dibi çıkmış dübeğinde
Sarımsağını dövmeden
Gaylesiz...
.......................................................................

Kementini sallayıpta
Kendi boynuna geçirenler
Olurken...
Hayvanlar alemine belgesel
Kurtulur...
Nuhun Gemisinde sal/lananlar
Ya yananlar...
Kömür gözlü
Fosillere dönüşür
Çekilince gör/sel
........................................................................

Horoz şekeri mi
Elmalı şeker mi
Baldan hiç habersiz
Yaşayan arılar
Vızıldarken şefsiz
Ne ahenk, ne düzen
Başı çuvala girmiş deve...
Petekler boş
Kovanlar tamtakır
Eşek cinsine muhtaç
Yaşar şerefsiz
................................................................

Torbası delik tombalacı
Kuyruğu dolaşmış tilki
Kümeste...
Biri tavuk
Biri yumurta peşinde
Horoz olmayınca tabiiki
Ortalık talan
Hayat şans, talih
Kader kısmet
Ebeveynler ile
Nesiller arasında
Yaşanır husümet
..............................................................................

Güneşe gözlük
Ay'a el feneri satanlar

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalınca beş parasız
Yıldızların gölgesinde
Yatanlar...
Koparınca ipi çocuk
Uçuşur bütün çamaşırlar
Anadan üryan
Kapı kapı dolaşırlar
.....................................................................

Bütün
Enstürümantelleri öğrenip
Sadece kanun çalanlar
Buz dağının zirvesinde
Eriyip de alçananlar
Küresel ısınma
Yada yamuk hal
Yer...
Tavan ile gök arasında
Bir mahal
Ölçemem...
Yüksekllik korkum var
Merhaba kır çiçekleri
Merhaba sümüklü böcek
Ey! uçurum hoşçakal
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Protez

takmadır
                                       hayattaki herşey
                                       takma
                                       gerçek sanıpta
                                       kafana takma
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R/Ahmedim...

(Güzel Kardeşim Ahmet Yavuza Sevgilerimle)

İnsan insana sebep
Allah'ın (c.c.)    has kulu olmak gerek
Sebebin baştacı edep
Sevelim takva elbisesine giyerek
Resulu Ekremdir (s.a.v)    rahmedim
İsmi ile yaşa can Ahmedim
...............................................................................

Bacasız olsa da yattığın yuva
Muhabbettir senin biricik soban
Sen çıkrık, ben bağlı kova
Sürüsü Reyhan, kendi çoban
Resulü Ekremdir(s.a.v)    rahmedim
Seni seviyorum can Ahmedim
...................................................................................

Uçurtmayın kopsa da kuyruğu
Bulutlar kuyruk olur da uçar
Hakkın her sözü, buyruğu
Gönlünde gül olur da açar
Resulü Ekremdir(s.a.v)    rahmedim
Bülbül gülsüz olmaz can Ahmedim
............................................................................................

Geçmişten siyah beyaz bir resim
Gönlüm fotoğraf makinası
A.Kerim, Avni, Ertuğrul, birkaç isim
Bir avuç garipler malikanesi
Resulü Ekremdir(s.a.v)    rahmedim
Evvelden ahiresin can Ahmedim
....................................................................................

Dostluğun ender simgesi
Karanlık gecelerimin yıldızı
Ay ışığının şavgında gölgesi
Beynimin tomografındaki sızı
Resulü Ekremdir(s.a.v)    rahmedim
Sana selam olsun can Ahmedim
....................................................................................

Köşe başında bindiğim taksi
Acil vakaların son anbulansı
Aklım şaşınca, hay! aksi
Gönlümün rot ayarı ile balansı
Resulü Ekremdir(s.a.v)    rahmedim
Hızırın yol arkadaşı can Ahmedim
.........................................................................................

Çekilmez günlerimin çekicisi
Oyun bozanlık yapmayan arkadaşım
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Okyanusların en güzel incisi
Diktiğim son mihenk taşım
Resulü Ekremdir(s.a.v)    rahmedim
Dostluğun ölmez can Ahmedim
............................................................................................

Zahirden batına giden yolda
Yan yana yürüdüğüm gölgem
El eldedir, kol kolda
Yürüsem yürüsem de ölsem
Resulü Ekremdir(s.a.v)    rahmedim
Gel tövbe edelim can Ahmedim
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Rabıta

Ey!
                                  vicdanım
                                  ne kadarda vicdansızmışsın
                                  gösterişi vicdan sanmışsın
                                  ne kanunlar koydum
                                  ne cezalar kestim
                                  nice polisleri,bekçileri
                                  başına diktim
                                  kaç zaman kovaladı
                                  seni
                                  zabıta...
                                  artık güle güle
                                  sana
                                  vicdansız...
                                  hoşgeldin
                                  Rabıta

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Radar

Yarab!
                                 bu
                                 son rampam
                                 son tırmanma
                                 şeridim
                                 bana kalsa
                                 çoktan kucağına
                                 düşer idim
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Radyo 15

Bitmez gönül radyomda, istek üstüne istek
Hep aynı terennüm...düm teka, düm tek..
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Ramak kaldı

o kadar çöpü yığdın önüme
                                dersin;
                                ya topla ya kokla
                                aman vermedin ömrüme
                                elinde ben bir kukla
                                ne oynatırsın ne oynattırır
                                canı çekince
                                oyundan attırır
                                öyle bir aşk oyunu ki bu
                                her an beni tırlattırır
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Ray-Ban

güneşe bakamayan
                               bir çift gözdük
                               velhasıl...
                               güneşe takıldı gözlük
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Rengarenk

kaypak bir zemin
                                    üzerindeydi demin
                                    ne çabuk sağlam bastı...
                                    anladım ki bukalemun
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Reprezant

Nice ağrıkesici'ler gördüm...nice doktorlar
Zahir de çoktular,toktular...batın da yoktular
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Robot resim

gözlerim kan çanağı
                                    damladkça kana buluyor
                                    yanağı
                                    sen çizdin resmi
                                    ve tuttun tutanağı
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Ruh ve Beden

Madde ile mana arasındaki muamma
Teşhisi konamayan bir humma...
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Ruhani...

artık aşkımı itiraf etmenin zamanı
                      geldi...
                      itirafcım ise
                      eceldi...
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Rüzgar Postası

(Melek Kamanlı'ya aittir...Teşekkürler)

Arıyorum Seni her yerde
Geçenlerde sordum sarı çiçeğe
Çiçek şöyle bir sallandı
Biraz hafif edalandı
Rüzgar dedi'Bana bak! ...
Dosttan ayrı kalmak yasak
Ben postayım,anladın mı
Gizledim içimde Cananımı
Sana haber getirdim
'O' herşeye karıştı
Sevenlerle barıştı
Göz ağladı,kalp yırtıldı
Yağmur aldı götürdü...'
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Sa/Bitlenmişim...

her çeşit
                                   ne/batıları
                                   koynumuzda beslemişiz
                                   gözümüzde büyütmüşüz
                                   başımıza taç ettiklerimizin
                                   hepside
                                   aslında bitmiş...
                                   pireymiş...
                                   bir vuruşta yedi dev
                                   devireymiş
                                   aslı yoklar yaylasına
                                   bir de beşyüz koyunu
                                   Allah vereymiş
                                   gel gör o zaman
                                   bizi çiğ çiğ yerlermiş...
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Sade

üşümenin derinliğine düştüm
                      kaçarken alevlerle öpüştüm
                      her taraf mahşer yeri iken
                      ben yalnızlığa dönüştüm
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Saksı...

Üç bardak su,bir avuç toprak
Yeşerir yeşerir,dökülür yaprak
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Salavat...

bugün Cuma...
                                    bugün Cuma...
                                    dualar gelirken
                                    dil ucuma
                                    rahmetin konarken
                                    avucuma
                                    bütün iblisler geçti
                                    hücuma...
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Salla beni...

Kaç gecedir uykusuzum
                                     Kurur dudağım susuzum
                                     Yar'dan ayrıyım yurtsuzum
                                     Salla beni beni salla

                                     Kapanır gözlerim durmaz
                                     Kirpiklerim kaşa vurmaz
                                     Kıyameti ruhum duymaz
                                     Salla beni beni salla

                                     Gözlerimden düşer damla
                                     Damarlarımdaki akan kanla
                                     Ne olur sen beni anla
                                     Salla beni beni salla
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Sana özlemim...

Yaşamanın anlamı seninle nefesim
                                   Duyarmısın bilmem sessizlikte sesim
                                   Ayrılık ölümden sanki bir resim
                                   Sana özlemim sen değilsin

                                   Bir hayalin kalır bir de kokun
                                   Bedenini hissetmem ruhuma dokun
                                   Unutulmaktır unutmamdaki korkum
                                   Sana özlemim sen değilsin

                                   Yakın bana beni benden yakın
                                   İçimdeki özgür tutsağı bırakın
                                   Kalmadı urgancı gardiyandan farkın
                                   Sana özlemim sen değilsin
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Sanısız

Çöreklenir göz kapaklarıma, kıyama durdukça
Kudurur, secde üstüne secde kondurdukça
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Sar/Hoş

Yaşamak var iken alem içindeki alemi
Terk eyledim alemin içindeki elalemi
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Saygı/Sızlar

Sen...
Bilmesen de saymayı, bilenler var
Hem de +/- sonsuza kadar...
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Sayılı soğan...

Bırak...
Sayılı günlerin rahatını
Ki...
Sayısız günler, saysın hatırını
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Sebebim...

Bir sebep ki...
Sebeplerin Sebebi
Hoş geldin...
Ya! Rasul
Hoş geldin...
Ya! Nebi
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Secde/Siz...

Ne olmuş alnıma...kararmış
Nur üstüne nur mu ararmış...
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Seç beğen

kuru mu
                                       gideceğim yer
                                       yoksa yaş mı
                                       sarhoş mu ordakiler
                                       yoksa ayyaş mı
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Seç seç al

dürüstlük
                                       bir
                                       erdem
                                       dir
                                       yanlışlık
                                       ise
                                       her
                                       dem
                                       dir
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Seçenekler...

Boş sevdalar dolunca,aşk olur adı
Bir başkadır oralarda,Maşuğun tadı
Herkes geçemez yardan,Yaradana...
Kimi takılır sırata,kiminin atlar atı

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sefer tası

bu sefer...
                                      sırtında bir semer
                                      günah biner
                                      sevap iner
                                      sevap biner
                                      günah iner
                                      yol uzun...
                                      alında ter...
                                      dizde fer...
                                      kaç sefer atar
                                      bu can
                                      kaç sefer...
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Seksek...

Yüksek yerlerin ufku yüksek
Alçak yerlerin ufku tümsek
Yükseklere  alçaklardan sürünsek
Alçaklara yükseklerden sürülsek

Hem yüksek,hem de alçak,bir sürüysek
Alçaklarda ki,yükseklerde ki sürü isek
Bir aşağı, bir yukarı yürüsek
Oynum suyum yok,yoktu desek...
Seksek...seksek...seksek...
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Selamsız sabahsız

kaç
                                  yolcu
                                  geçti...
                                  bu
                                  handan
                                  bir
                                  ben
                                  miyim
                                  hancı
                                  herkese
                                  selam
                                  candan
                                  bir
                                  ben
                                  miyim
                                  yabancı
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Selvi...

Arş-ı  ala'ya uzanır dimdik bir baş ile Elif
                            Eliftir Tekbir,Tekbir/den gayrısı sade muhtelif
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Semazen

Gökkubbede açtı  gül, dikenleri merdiven
Yüreğim avucumda, dualarım eldiven
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Sempatik

Bak...
Buralarda bir tek patiğin kalmış
Alelacele…
Peşinden koştuğun çıngırağından geriye
Demek…
Sen de gönül vermişsin
Hayat denilen şu serseriye
Büyüdün de ne oldu…

Başın göğe mi değdi
Değdi ise…
Peki, gökteki neydi
Yıldızlarımı tutturdun saçlarına
Yoksa…
Ay’ımı taktın muh/ taçlarına
Güneşe söbe mi dedin
Rüzgarı mı elledin
Yağmuru mu topladın
Gökkuşağının altında ip mi hopladın
Büyüdün de ne oldu…

Kaç sokak, kaç cadde geçtin
Hâlâ adres soruyorsun
Artık…
Nefes almayı unuttun da
Burnundan mı soluyorsun
Zamanın gölgesinde uyumaktan
Durmuşsun
Kaplumbağaya gülüp
Tavşanla uyumuşsun
Büyüdün de ne oldu…

Çiçeklerimi derdin
Solucanları mı severdin
Bülbülü kafese tıkmadın mı
Aklına binalar dikip
Gönül evini yıkmadın mı
Büyüdün de ne oldu…

Sözlere lügat, bilgilere ansiklopedi
İlime bilim, bilime alim
Haksıza sultan, Cahile muallim…
Söyle…
Büyüdün de ne oldu…

O pamuk içli
Mavi üzerine sarı ördekli patiğim
Yeni evimin dip odasında
Günah oyuncaklarımın arasında kayboldu
Gitti…
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Sen ki!

Sen ki!
Kalbimin derinliklerinde açan gonca gülün tomurcuğu, kaynağısın
                                       Sen ki!
Ayaz gecelerde,ıssız duvar diplerinde yatan kimsesizlerin dayanağısın
                                       Sen ki!
Sevgiye hasret kalan sıladaki gariplerin gözlerinden damlayan gözyaşlarının
dayanağısın
                               Sen ki! ve Sen ki!
Bir tanem,uykumun güzeli,bu dünyada beni benim için seven anlayanımsın
                                       Sen ki!
Umutsuzluk diyarında kıvranan biçarenin,çaresizliğin umut yollarısın
                                       Sen ki!
Yaralı kuşların kanadı,sarmayı bilmeyen sevgi yoksunlarının kollarısın
                                       Sen ki!
Kıtlığın,yokluğun,sıkıntıların,darlığın,bereketsizliğin azlığın bollarısın
                                Sen ki! ve Sen ki
Aşk sebebim,yüreğimdeki yangın yerinin sönmeyen ve dahi alevlenen korlarısın
                                      Sen ki!
Cümlede,parağrafta,makalede,romanda,hadisde,ayette,sürede,Kuranda, son noktasın
                                      Sen ki!
Sevgide,şefkatte,merhamette,ihsanda,lütufda,adalette,rahmette çoktasın
                                      Sen ki!
Kainatta,dünyada,uzayda,alemde,sonsuzda,herşeydesin,var olansın,yok yoktasın
                                Sen ki! ve Sen ki!
Son durağım,aklın aldığı alamadığı bütün varlıkların sahibi,her şeye kadir olan Allahım
                                      Sen ki!
                         Her şeyi ile geniş ve toktasın
                                      Ben ki!
Ne zaman,sıkıntı,üzüntü,gaflet,dalalet ve hıyanetlikte,dardayım
                                      Ben ki!
Günah batağında,çirkeflikte,zulmette,şirrette,haksızlıkta en baştayım,son ayardayım
                                      Ben ki!
Yılanların kucağında,kurtların,böceklerin,akreplerin,çiyanların ocağında pişmekteyim
hardayım
                               Ben ki! ve ben ki!
                                     Yarabbi!
Bütün bunlara rağmen SENİN affınla,SENİN esirgemenle hala vardayım...
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Sen ol...

Yağmur damlasına döndüm
Üşüyorum sırılsıklam
Güneşi gönlüme gömdüm
Nurunda namazım kılam

Bir baykuşun viranesiyim
Korkuyorum karanlıktan
Esen rüzgarın hevesiyim
Uçan çöpüm samanlıktan

Sevdayın  bir firarıyım
Aşkın diyarından kaçtım
Nefsimin son kararıyım
Başıma, bak neler açtım

Uzat elini ki öpeyim
Dudaklarım bayram etsin
İnşallah ben tövbedeyim
Sen rasulsün, sen Ahmedsin

Selamın olsun, canım Muhammed(s.a.v)
Güneşim solsun, canım Muhammed(s.a.v)
Zaman kaybolsun, canım Muhammed(s.a.v)
Yeter ki Sen ol, olanlar olsun
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Sen olunca...

Doğum günüme adını koydum,bitmedi...
Ölüm geldi...kaldı...O'da gitmedi...
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Senlik Benlik

ömrünün son demiydi
                            sordu eşi,dostu;
                            ne yaptın bunca zaman
                            nasırlı elleriydi
                            onlara uzanan
                            dedi;
                            biraz senlik, biraz benlik
                            kimilerini aldı serinlik
                            kimilerini  derinlik
                            hep bir ağızdan;
                            nasıl yani...
                            senlikti
                            sağa,sola
                            yaptığım yardım
                            benlikti
                            birazcıkta kendime
                            ayırdığım
                            dilledi isem senliği
                            başa kakarak
                            birazcığı ayırdı isem
                            benliğime bırakarak
                            vay halime o zaman
                            akibet hüsran
                            değil ise, ne mutlu bana
                            her taraf gülistan
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Sensin...

Birgün değil,hergün ki hülyam
Sensiz yaşamak ise,ölümlü rüyam
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Seri Aşk

açtım gözü
                                          gördüm seni
                                          al götür
                                          sevdana beni
                                          hem  ruhu
                                          hem de bedeni
                                          sevdim seni...
                                          çok  beğendi
                                          serseri...
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Sevgili...

Kimse bilmese de gerçi...
O nura boyanmış bir elçi
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Sevinç ve Hüzün

Gökten gözüme düştü iki damla
Biri tahliye,diğeri yargılandı idamla
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Seydam...

Gördüm ki...
Gönlümün derinliklerinde bir çıban çıkmış
O ki...
Girmiş gönlüme de, çıbanıma merhem sıkmış
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Sıla-i Rahim...

Sıla-i Rahim...

Bir daha...
Buralara gelmeyeceğim
Çektimmi kapıyı
Arkama dönüp bakmam
İçeride kalsa da anahtarım
Anahtarlığımı içeride bırakmam

Bir kapı sen değilsin
Nice kapılar var
Şu alemin sırrında
Niceleri oturur
Sırrına eremediğim hasırında

Güneş'in, Ay'ın, yıldızların
Üzerine kapattım kapıyı
Yıkılmadan üzerime mekan
Kurtardım canımı kılpayı

Havadan, sudan şeyleri
Unutmaya niyetlendim
Beş vaktin...
Gölgesinde iftarlandım
Nur ile afiyetlendim

Kalemimi kırdım
Kağıdımı yırttım
Muhabbet halkasında
Bilinmez bir yer ayırttım

Selam ile kelam ile
Dilimi son kez bağladım
Kapattım gözlerimi
Gözsüz gönülden ağladım

Yanmaz yüreğim
Yürekteki kor benim
Ben değil...
Bendeki ile yanar bedenim

İman ayakkabısı ile
Nefis tabureme bastım
Mantığımı ip yaptım
Aklımı dilip astım

Haşa! ...
Hakka hüküm giydim
Desem de... burda
Hak olan Haktır kastım
Huzurda...

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sılaya Dönüş...

Yer ile gök kavuşacak,hasret giderecek
Kim bilir...Vuslatın muradına, kimler erecek...
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Sınırsız...

Sevgili...
                                ne dün
                                ne bugün
                                ne yarın
                                nede ertesi gün
                                seni sevmek
                                her gün...
                                bir başka düğün
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Sıratel Müstakim...

Doğru niyet, doğru amel
Kurtuluşa çıkar muhtemel
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Sineklendim

Sineğin kanadının gölgesinde...bu dünya
Gölgesinde görülen sinekli bir rüya...
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Sitil Mercan

Olsa da bu dünyada çok güzel bir hayat sitilin
Ekşitir, sattırmaz yoğurdunu hayasız ise dilin
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Son b/Ölüm

Meğer ki...
Tadı bir  başkaymış
Bu sevdanın
Bir zalime düşünce anladım
Değeri yokmuş
Sensiz zamanın
Akrebe değil, yelkovana ağladım
Artık...
Zamanın kurma kolu geldi elime
Senden sonra düştüm düşeli bir zalime
..........................................................................

Hep verdin, hiç istemedin
Birgün olsun sıra sende demedin
Ben yürürken, Sen koşarak geldin
Sevdin...sevdin...Sevgiliydin
Artık...
Sürüngenler acır oldu halime
Senden sonra düştüm düşeli bir zalime
.............................................................................

Seni seyretmek...
Herşeyde...heryerde....
Aldığım en büyük hazdı...anlayamadım
Galiba...gece ve gündüz en büyük ikazdı
Artık...
Mayasız hamurlar çöreklendi gönlüme
Senden sonra düştüm düşeli bir zalime
...............................................................................

Sözlerin...
İlham kaynağı idi ruhuma
Tuttu zalimin diyarında beni bu humma
Ecel fayda vermez oldu korkuma
Artık...
Her anım Şahadet...
Her anım Tevhid-i Kelime
Senden sonra düştüm düşeli bir zalime
..........................................................................

Ben Sendeyim...
Sen bendesin...
Bu zalim ne kadar istemese de, istemesin...
Yeter ki Senden bir haber bana ' Gel' desin
' Ya HU! ...Ya HU ' ya karışsın
Son nefesim...son nefesim...
Artık...
Vuslatın adı çıktı ölüme
Senden sonra düştüm düşeli bir zalime
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Son Dakika...

Senden habersiz ölmem, haberin ola
Reklamım büyük, zayim küçük puntalı...mola
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SoN DuRu/MuM'dur

(Durukan'a Sevgilerimle)

''Abi şimdi çok şükür iyiyim
Yalnız,biraz boşlukta biriyim''
Derken;
Bir an geriye dönüp baktım
Umut dolu hayat tablosuna aktım
Bir kaç adımda ki evlilik
Etmemiş akıllılık,etmiş delilik
Demeler arasındaki ingaaa! sesi
Kesti soluklanan bütün nefesi
Kitabında yazmaz iken muhtaçlık
Şeref madalyonu idi,kursağındaki açlık
Hem çalışıp,hem de okumaktı amaç
Lakin...odunlar eğri,orman yamaç
Girdaplar,hastalıklar,binbir telaş...
İçersinde yutkunulan yavan yaş...
Hızlı hızlı adımlar iken caddeyi
Görmez olmuştu,alemdeki maddeyi
Çekiştiriyordu,ha bire sigarayı
Bozmuştu yine,yanlış ile arayı
''Ne olacak abi''dedi birden
Sanki,sesi geliyordu taa kabirden
Ölmekle ölmemek arasındaki mücadele
Kaç kefenden sıyrılmıştı,dele dele
Vermeliydim istediği doğru cevabı
Günah çukuruna düşmeden sevabı
Dedim''Bir gün gülüp geçeceksin
Olsun da,Mevlam gülünü geç eksin''
Güçlükler içerisinde geçirilen zaman
Diyor ki''Beni zamana yazaman''
Hani derler ya,kırılma noktası
Ramak kaldı,topladı tarağı tası
Direnişler dönüşmeden isyana
Sallandılar o yana,bu yana...yana yana...
Yine galip geldi zalim
Susunca muallim,susunca alim
Terk edildi yanlışlar diyarı
Bozulmadan doğruların ayarı
Tamamlanan,yarım kalan tahsildi
Kalktı...kara tahtayı sildi
Sonunda...
İki cengaver,birde yaver
Dualarla demlenen,sıcak bir semaver
Diyeceğim...
Rotanı şaşırma,dümeni çevirme
Demir al boşluktan,boşluğa devirme...
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Son gemi

Son bir gemi kalkıyor
                                 Bu limandan ağır ağır
                                 Sevdim seni sevgilim
                                 İster bırak ister çağır

                                Ne günlerdi o günlerimiz
                                Hatırlarmısın ey! sevgilim
                                Fısıltın hala kulağımda
                                Aşk dolu güzel sözlerin

                               Dünya döndükçe inan canım
                               Unutmak mümkün olmaz seni
                               Son sözümü duymak istersen
                               Mezar taşımda oku beni

                               Biliyorum dönmeyeceksin
                               Gittiğin yerden bir daha
                               Ne olur yalvarırım bir tanem
                               Bir kez olsun beni ara

                              İşte o gemiydi beni yıkan
                              Anladın mı şimdi beni
                              Vefasızca gidip bırakan
                               Unuttum artık seni

                              Bir kez beni ara demiştim
                              Aramadın sormadın hayırsız
                              Dönmemeye yeminmi etmiştin
                              Çok geç, çok geç kaldın vicdansız...
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Son gülen...

Ağlamanın en güzel yanı
Gülmeye yer açmak
Gönüllerin Tek/Bir beyanı
Nefis mapusundan kaçmak

Bir bekleyen var çıkışta
'Hoş geldin''diyecek,Sevgili
Saracak,hem yazda,hem kışta
Konuşulanlar,hep sevgi dili

Başbaşa  giderilecek hasret
Bilinmeyecek,ne olup,ne bitti
Kalmayacak hiç,gam,kasvet
Ha geldi...ha gitti...

Gülmenin en güzel anı
Ağlamayı unutmak
Gönüllerin Tek/Bir canı
Onu hoş tutmak
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Son perde

yalnızlıklar ülkesi
                                    neresi bilir misiniz
                                    ara sırada olsa
                                    gider gelir misiniz
                                    işte oralarda
                                    bi hayli yaşadım
                                    hatırlamıyorum
                                    kaçtı yaş adım
                                    susarım duyamam
                                    konuşurum duymazlar
                                    ne bana uyarlar
                                    ne bana uymazlar
                                    bakarım görmem
                                    görürüm bakmam
                                    fark etmem birşeyi
                                    birşeyi çakmam
                                    bir müddet düşer
                                    gözlerime ışık
                                    birden bire olur
                                    karanlığa alışık
                                    an geldi...
                                    saatin tıkırtısı
                                    kulağımda çınladı
                                    koskoca sekiz yıl
                                    ömrümden vınladı
                                    indi zihnimden
                                    bir anda perde
                                    şükrederken bir yandan
                                    dedim perdeci
                                    nerde...
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Son/ra...

Kapanır kapı,vurulur kiliti
                                  Kulakları tırmalarken, acı bir inilti...
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Son-Uç

Ne çabuk geldin,ne çabuk çaldın kapımı
                        Daha dün gittin hayırlı günler dileyerek
                        Yeni tanıyorum hayatı, eşimi,dostumu,ahbabımı
                        Kah onun,kah bunun yanında zevk eyleyerek

                        Unutursun diyordum ziyaret etmeyi,belkide umarak
                        Çünkü ben öyle yapmıştım,işin kolayı buydu
                        Deliksiz uykular çekiyordum gerçeklere göz yumarak
                        Ne başım ağrıdı,ne dişim,ne de kulaklarım duydu

                        Taa ki ayak seslerini duyana kadardı bu saltanat
                        Öyle kararlıydın ki,elçiye zeval olmaz diyordun
                        Uçacak,kaçacak yerim kalmadı,kırıldı kol kanat
                        Sessizce selam verip,can evime giriyordun

                        Desem ki söz veriyorum hiç aklımdan çıkarmayacağım
                        Telaşa kapılmanın anlamı yoktu,değişmeyecekti sonuç
                        Sultanın gönderdiği emirleri tutup,bir bir uyacağım
                        Burası başlangıç değil,artık burası dünyadaki son-uç
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Sorma...

ben
                                              bir
                                              kulum
                                              ben
                                              bir
                                              hiçim
                                              nefsime
                                              sorar
                                              isen
                                              ben
                                              bir
                                             ...
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Söylesene...

Söylesene anne...
Ben bir daha doğacak mıyım
Ve dahi...
Eksiklerim artarken
Sağımdaki sağılanı
Solumdaki dağılanı
Yalanı, talanı...
Filanı... falanı...
Biri vereni, diğeri alanı
Tartarken...
Söylesene anne...
Ben bir daha doğacak mıyım
Gün gelecek...te
Günahı sevaba boğacak mıyım
..................................................................

Ve dahi...
İkilemler bire inmezken
Nefsimin nârâsı dinmezken
Bülbüle gül kokusu sinmezken
Avuçlarım dolu dolu diken
Söylesene anne...
Ben bir daha doğacak mıyım
Gün gelecek...te
Nefsimi tââta boğacak mıyım
.....................................................................
Ve dahi...
Alnım çizgi çizgi kırışırken
Prese girmezken beden
Var mı ütüsünü kaybeden
O benim...ben...ben
İblisler arasında sıkışırken
Söylesene anne..
Ben bir daha doğacak mıyım
Gün gelecek...te
İblisleri Rahmana boğacak mıyım
...................................................................

Ve dahi...
Unuturken...
Güneşin doğuşunu, batışını
Duymazken kuşların kalp atışını
Geceyi gündüze
Gündüzü geceye katışını
Seyrederken...
Bir garibin musallaya yatışını
Söylesene anne...
Ben bir daha doğacak mıyım
Gün gelecek...te
Ölümü nefese boğacak mıyım
..................................................................
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Ve dahi...
Can ile Canan çekişirken
Nefes tükenip, ecel pekişirken
Yüzler gülüp, yüzler ekşirken
İblisler gecikip, dost yetişirken
Söylesene anne...
Ben bir daha doğacak mıyım
Gün gelecek...te
Karanlıkları Nûr'a boğacak mıyım
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Sözüm ona...

Dilim Hakk'ı diller, gönlüm başıboş
Aşktan bi haberim, meşkten sarhoş
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Suluk

aşkın...
                                       susadığım su
                                       aşkından öğrendi
                                       yüreğim susu
                                       içtikçe içerim...
                                       kandırmaz bu susuzu
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Susturucu

her seferinde diyorsun ki
                             sus...
                             bilmezmisin ki
                             susmak konuşana mahsus
                             istesemde konuşamam
                             zaten
                             dilim hapis gönlüm mahpus

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sürçü Lisan

Şeytanın atına binmiş,üç,beş insan
İnsana ait değil,konuşulan lisan
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Sürümden kazanç

Hak
                                            dedim
                                            Hak
                                            diyorum
                                            Hak
                                            diyeceğim
                                            ya
                                            bu davada
                                            hüküm süreceğim
                                            ya da
                                            bu davada
                                            sürüleceğim
                                            öyle veya böyle
                                            yine de
                                            şükredeceğim...
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Şahadet parmağım

şu kısacık ömrün
                                     neresine sığayım
                                     öyle bir yer göster ki
                                     parmak ısırayım
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Şapkacı

Olsam da baştacı...
Konsa da başıma nurdan taç
Nur, taça değil...
Taç nura muhtaç
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Şarampol

Hayatın bir başı bir sonu vardır, ortasında eseri
Kimi zahit, kimi abid, kimice de yaşanır serseri...
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Şartlı Geçme

Ben,iblise kopya çekmek için baktım
                                      Allahım!
                                      Sen affeyle,ne olur...
                                      Tek ayak üzerinde durma cezası olsun hakkım
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Şekersiz...

sıradan insanlar
                              bal koklar
                              arada sıradakiler
                              bal yer
                              sıradışı insanlar ise
                              bal yedirirler
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Şezlong

hangi iklimdin...
                               hangi bölgeydin...
                               en son gördüğümde
                               güneşe gölgeydin
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Şu üç günlük...

Kendim de değilim
Komşuya gittim
Üç gün misafir oldum
Sonra...
Misafirleride terk ettim...
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Şurubum

hiç bir şey için
                         ne erken
                         ne geç
                         konuşurum
                         kendi bilir...
                         o anki şuurum
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Ta/Belasızlık...

Ey! ...
Caddelere çıkmayan sokaktaki korkak...
Yürüdüğün yolun sonu çıkmaz sokak...
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Tabu/T

Yıkılsın,HAK adına olmayan binbir tabu
                                  Aha! İşte koyduğum ilk ve  son noktadır bu.
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Tahiyyat

en güzel dizeler
                         secdede dile gelir
                         en güzel ölüm
                         secdede beklenir...
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Tahliye

Ölüm değildir esaret,ölüm bir kurtuluş
Allah razı olsun,ne güzel bir buluş...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Takıl bana...

heyhat!
                                 bu
                                 nasıl
                                 düşünce
                                 bu
                                 nasıl
                                 akıl
                                 ya
                                 hayasızlığı
                                 bırak
                                 ya
                                 da
                                 hayaya
                                 takıl...
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Taksimat/2

böldü
                                           beşe
                                           günü
                                           sabah...
                                           öğle...
                                           ikindi...
                                           akşam...
                                           yatsı...
                                           diye
                                           gününü
                                           dikti
                                           bayrağı
                                           ortasına
                                           ikindi...
                                           yaptı
                                           düğünü
                                           şen ola...
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Takva...

Ne boynuzum, ne de kulağım
Arkasından sallanan, kokuşmuş bir ulağım
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Tamamen duygusal...

dokunsalar ağlayacağım;
                                   kimsesizler,kimi sessizler
                                   başı okşanmadık yetimler
                                   hayatın kötülüklerine itilmiş
                                   bitirimler...
                                   sahipsiz gençler
                                   anlamsız sevinçler
                                   elleri öpülesi
                                   sırtlarda, başlarda
                                   gezdirilesi...
                                   kiminin babası
                                   kiminin annesi
                                   babaannesi, dedesi
                                   belkide ninesi...
                                   terk edilmişler...
                                   işsizler güçsüzler
                                   suçunu bilmeyen
                                   suçsuzlar
                                   açlar, açıklar
                                   akıllılar, kaçıklar
                                   ağlayanlar, üzülenler
                                   yalnızlıkta süzülenler
                                   sevipte sevilmeyenler
                                   sevilipte sevmeyenler
                                   mazlumlar, garipler
                                   çaresizlikten muzdaripler
                                   mutsuzlar, umutsuzlar
                                   katıksız sofralardaki tuzlar
                                   ölüler,diriler
                                   gelip giden biriler...
                                   daha neler neler...
                                   dokunmuyor gurban dokunmuyor
                                   dokunsalar ağlayacağım;
                                   hem de susmamak üzere...
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Tatar...

aldığım
                                      son mektubunda
                                     ''geldim,kapını çaldım
                                      cevap yok sessizliğini
                                      aldım
                                      ya yoktun
                                      ya vardın
                                      hem yok
                                      hem de varmış
                                      gibi davrandın
                                      neden böyle yaptın''
                                      diyorsun
                                      lakin;
                                      kapım açıktı
                                      cevap yok
                                      kapımdan çıktı
                                      yoktum sendeydim
                                      vardım senleydim
                                      hem yok
                                      hem varmış gibiyim mi
                                      deseydim
                                      nedeni...
                                      ben böyle sevdim
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Tatilciler...

Çıkış yok alemin öbür ucuna
Kader haritası tutturulmuş avucuna
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Tavan arası

sadece nefesin yetti
                                yaşatmaya
                                şimdi rahatça gidebilirim
                                yatmaya
                                sevdiğini duyunca birden
                                tavana vurdu aklım
                                seni seviyorum
                                ey!
                                adı bende saklım...
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Tavşan kaç...

hangi
                         gerçek
                         yalana
                         bulaşmış
                         hangi
                         yalan
                         gerçekten
                         uzaklaşmış
                         biri
                         kaçmış
                         biri
                         kovalamış
                         gerçekten
                         yalan
                         dolanmış...
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Tavus kuşu

Aşka dayandı feleğim
                                     Hakka boyandı teleğim
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Tebligat

Ey! ...
Yasak mevsimde avlanan avcı
Nefsine hakim ol,yüreğine savcı...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tecelli

Ey! Ölüm
                 Yaşına hürmetim var,fikrine saygım
                           Korkum Senden değil,
                       Senden olmayandır kaygım
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Tek/Bir Tutkum...

Yudumladığım kahve
Orta şekerli
Alıp götüren
Bilmem...
Kaç çarpı, kaç tekerli
İle yapılan yolculuk
Muhabbetle son buldu
İşte o an...
Gözlerim doldu, görmez oldu
Nutkum durdu
Çünki O,Tekbir tutkumdu
.....................................................

An...
Mahşerden bir parça
Mikron, angströmden
Daha küçük...
Belki
Misli misli
Sınırsız miktar için
Önemsizdi
Görünen buydu
Görünmeyenleri
Gören gördü,duydu
Görmeyen uyudu
İşte o an...
Uykusuzlukta uyuyan uykumdu
Yudum yudum uykuyu yumdu
Uyudu...
Nutkum durdu
Çünki O, Tekbir tutkumdu
.........................................................

Ayaklar ayakkabılara
Bedenler basma kalıplara
Girip çıkıyor
Adı, sanı belli belirsiz
Caddelerde, sokaklarda
Varolmak adına kayboluyordu
İşte o an...
Birden...
Sayfa, hane, cilt...no'larım
Nüfusumdan sıyrıldı
Yok oldu
Nutkum durdu
Çünki O, Tekbir tutkumdu
................................................

Teknede
Yoğrulan hamur
Yorulan mahmur
Karıştırılan
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Kepçe kepçe çorbalar
Gamdan, tasadan uzakta
Haz alınan çabalar
Çoğalıyordu
İşte o an...
Hizmet! ...hizmet! ...diyenler
Bağırıyor, çağırıyordu
Dökerken içimdeki
Kaynayan kurdu
Nutkum durdu
Çünki O, Tekbir tutkumdu
.................................................

Kendinden kaçanlar
Gölgesine yakalanıyor
Gölgesize sığınıyor
Cehennem ateşinden
Cennette ısınıyordu
İşte o an...
Sorular sorgusuzca
Cevapları sınıyordu
Nutkum durdu
Çünki O, Tekbir tutkumdu
...................................................

Kucak kucak
Battaniyeler, yastıklar
Sahibini arıyor
Sahipsizlik sahibine varıyor
Başlı uçlu, uçlu başlı
Bedenler uzanıyordu
İşte o an...
Herkes birbirini
Kendi bilip,tanıyordu
Nutkum durdu
Çünki O, Tekbir tutkumdu
..................................................

O
Nura
Selamlar veriliyor
Selamlar alınıyor
Onun adına
Herkes selamlanıyor
O
Salına salına
Selam salıyor
İşitilen, işitilmeyen
İşitilemeyenler
Selamını alıyordu
İşte o an...
Benden gayrı
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Bütün bensizler
Bende
Selamına dalıyordu
Nutkum durdu
Çünki O, Tekbir tutkumdu
...............................................

Mekansız, ansızlıkta...
Melekler
Saf saf duruyordu
Sevaplar günahları
Durduruyordu
İblisler çaresizlikten
Çıldırıp, çıldırıp kuduruyordu
İşte o an...
O
Nur
Nefsimin alnının çatından
Vurdu
Nutkum durdu
Çünki O, Tekbir tutkumdu
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Tek/bir/de Çözünürlük

Kap/ kara
                        dibi tutan
                        dünya...
                        rotasını şaşırmış
                        kap/tan...
                        kara/kazandım!
                        diye bağırıyor
                        hala...
                        dalga az/mış
                        gem/i kopmuş
                        ben/deniz ortasında
                        düş/müşüm
                        gerçek/ten
                        nefes alamaz olmuş
                        çözülmemiş
                        gen/izim
                        tıkanmış
                        boğulmuş...
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Teker teker...

Sinema caddesi...
Bir kaç şişe
Bir kaç müzik
Bir yanda sallananlar
Bir yanda sallayanlar
Kimisi yönetmelik
Kimisi tüzük
Caddenin hammadesi
..............................................................

Bir bakkalcı tanırdım
Caddeye renk veren
Bir bakkalcı tanırdım
Renk renk ahenk deren
.................................................................

Bakkalı iki bölmeli
Birinde yaşamalı
Birinde ölmeli
Ben...bakkalın
Yaşamalı bölümündeyim
Dört tekerlekli
Mavili fındık arabasının
Son ölüm yıl dönümündeyim
................................................................

Ya... bakkalcı
Senin verdiğin değeri
Bakkal sana vermedi
Sende, bakkalda
Muradına ermedi
.....................................................................

Gece ile gündüzü
Kardeş ilan ettin
Uykularını...
Kesekağıdına, fişeklere doldurdun
Hiç lazım olmayacağını mı  zannettin
.......................................................................

Demi ya...
Hüzüne boğulan
Geceleri aydınlatırdı
Tartarken fındıkları
Yanı başındaki löküs
Otlakçılar sana barışık
Hep demir küreğine küs...
..........................................................................

Tamam...
Neşene bir şey demedim
Çalşmanada saygım sonsuz
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Ya...bakkalcı
Bir insan olur mu
Bu kadar sorunsuz
Gibi görünüyordun...zahiren
Lakin anladım ki
Zahirden öte...
Hepside kahıren
.......................................................................

Hele...geçtim buraları
Ben naylonlardan
Yaptığın poşetlere hayrandım
Mum damlatarak naylonladığın
Çerezleri ayırandım
Senin mayaladığın
Yoğurdun yanında
Ben ekşimsi bir ayrandım
.........................................................................

Hala...o günlerdeyim
Alnıyın teri doldurdukça
Demir küreğini
Dört tekerlekli fındık arabası
Ezer geçer yüreğimi
........................................................................

Aaah! .. ah! ...
Bir dönse zaman
Fındık arabayın tekerine
Can verirdim
Tekerini çeviren erine
........................................................................

Sen gittin ya...bakkalcı
Yıkıldı sinema caddesi
Kimileri aldı namaz
Kimileride gusül abdesti
..............................................................................

Bir bakkalcı tanırdım
Elinde demir kürek
Küreğine damlayan
Ter değil, erir yürek
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Teklemeden

Sana tek diyeceğim;
                         tek...
                         bir de
                         teksin
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Teknik/Erime Sevgilerimle

( vur dedik, öldürdün be dostum...)
                          koridoru adımlarken
                          dostum dile geliyor
                          önce biraz geveliyor
                          sonra birden deyiveriyor
                          deviriveriyor...
                          hayalimdeki dostumu
                          seriveriyor
                          yıllara meyden okuyan
                          yüzülmemiş postunu
                          titrek vede ürkek
                          sanırdım cesur bir erkek
                          lakin cesaret ister
                          böyle bir hayata sabır
                          anlatınca anladım
                          erkekmiş...
                          gerçekten erkekçe bir tavır
                          neyse...diye başlıyor
                          en küçüğüydüm
                          bir can çıkarken candan
                          bir can çıktı canandan
                          bir doğum bir ölümü
                          yolcu ediyor
                          dört er ile bir erbaş seyrediyor
                          bir damla süt düşmeden
                          daha dilime
                          öksüzlüğü tutturdular
                          tutmayan elime
                          koyacak yer aranıyor
                          kundağıma
                          hiç ninni söylenmeden
                          kulağıma
                          naçar bir erbaş ile
                          dört er
                          bensiz düzenlediler
                          hayata sefer
                          elim bile tutulamaz iken
                          teslim edildim halaya
                          dört er ile erbaş
                          geçtiler halaya
                          ne davul vardı nede zurna
                          bir halay ki çekiliyor zoruna
                          halamın küçük eri
                          edermiş benimle ileri geri
                          peki nerde ki bu öksüzün yeri
                          diye düşünülüyor...
                          galiba hayat benden habersiz
                          bana gülüyor
                          işte burada kopuyor filim
                          işte bundan sonra
                          mutluluk içinde sersefilim
                          bir erkek bir kadın
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                          daha demeden neydi adın
                          talip oluyorlar
                          muhtaç iken çocuğa
                          karışmak istiyorlar çoluğa
                          mecburiyet miydi bu veda
                          mecburiyet miydi bu elveda
                          neden alınmadım askere
                          layık değilmiydi bana teskere
                          onlar asker ocağında
                          bense acemi oğlan kucağında
                          altın bir toptum
                          taa ki beşinci sınıfa kadar
                          o yaşlarda gerçek yüzünü
                          gösterdi kader
                          bir baş vuruydu sanırım bir okula
                          yapraklı nüfus cüzdanımda
                          rastladım  o kula
                          nerden bileceklerdi ki
                          yoktu onların okur yazarlığı
                          bendim onların bir tek nazarlığı
                          elimde kafa kağıdım
                          bir yandan koşarken
                          bir yandan sayfaları okşarken
                          çeviriyorum
                          birden koskoca bir yalanı deviriyorum
                          çakılmıştım
                          sanki bir buzdağı
                          yok yok... buzdağında
                          bir buzağı
                          adım Asım
                          Asımın nesli
                          bu yalan bu yalan
                          kaç nefesli
                          son yapraktı beni bana tanıtan
                          ipotekli diye geçiyordum
                          geçmiş bir anıdan
                          neler dilemiştim o an neler
                          olması olmaması için Tanrıdan...
                          rengim rengime karıştı
                          rengim daha ne alabulalara alıştı...
                          artık bir oyundu bundan sonraki hayatım
                          en taze yıllarımda
                          ben bir kokuşmuşum,ben bir bayatım
                          orta sonlardaydım
                          en büyük er beni bulmuştu
                          gözlerimiz kara bulut olmuştu
                          döküldü sicim sicim yağmur
                          yağmurun birdi özündeki hamur
                          zaman birbirini kovalamıyordu
                          adeta ben kişeliyordum
                          bir bir geçmişimi eşeliyordum
                          artık delikanlı olmuştum
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                          yerleştim başka memlekete
                          dişlerimi geçire geçire
                          kemiklerimdeki ete
                          seviyordum
                          hem annemi hem de babamı
                          ailemmiydi yoksa bunlar akrabamı
                          bir tevafuk üzerine öğrenmişti annem
                          bildiğim gerçekleri
                          boşunamıydı yoksa bunca çektikleri
                          o kadar ki üzüntüsünden o kadar ki
                          olmuştu felç
                          değildi hiç birşey için
                          değildi geç
                          anlatmanın gelmişti zamanı
                          zamanın yoktu amanı
                          anlattım bire birer
                          aslımız bir erbaş ile dört er
                          terk edeceğim sanmıştı
                          hem ter hem göz yaşından ıslanmıştı
                          terk etmek ne kelime değildi mümkün
                          ben terk etsem terk etmez beni şükrüm
                          üvey olsalarda ben saydım asıl
                          son nefeslerine kadar dediler
                          ''Allah seni hiç darda koymasın''...
                          ne deyim ki ben daha velhasıl...
                          şimdi bir can bir canan
                          iki tatlı  kızım
                          ben gidenlerden razıyım
                          gayrı Mevlamın rızası
                          bana lazım...
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Telef/Onsuzluk...

Acı acı öten ambulanslar
Acili kilitleyen telefonlar
Ahizedeki son sesler...son nüanslar
Telef...onlar...telef...onlar...
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Temenni...

Belki...
Kefenli, kefensiz
Belki...
Bedenli, bedensiz
Göçerim bu alemden
Amma...
Ölmem asla
Yerli, yersiz
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Terk-i diyar

terk
                               etmek
                               gerek
                               yanlışları
                               alına
                               düşmeden
                               leke
                               terk
                               etki...
                               terk
                               etmesin
                               seni
                               cümle
                               meleke
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Terzi

ne
                                  kadar
                                  dikiş
                                  atar
                                  isen
                                  at
                                  düğümsüz
                                  tutmaz
                                  ona
                                  inat
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Teskere

ey! meçhul er
                                   ne gözde
                                   ne dizde
                                   ne yüzde
                                   ne özde
                               kalmamış bir damla fer
                               bu kaçıncı sefer
                               bu kaçıncı sefer
                               hani verdiğin söz
                               hani kalu bela
                               böylemi olacaktın Hakka nefer
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Tespih...

O
'Ol' dediği
Andan bu yana
Güneş gündüze
Ay geceye
Rüzgar havaya
Yağmur semaya
Allah adını yazıyor
Bir Bir...
Sessiz sessiz ediyor
Zikir
Gizli gizli çekiyor
Zikir
O
' Ol ' dediği
Andan bu yana
Su toprağa
Toprak tohumlara
Bitkiler şifaya
Hayvanlar vefaya
Allah adını yazıyor
Bir Bir..
Sessiz sessiz ediyor
Zikir
Gizli gizli çekiyor
Zikir
O
' Ol ' dediği
Andan bu yana
Ruh bedene
Beden tane tane
Doğum gelene
Ölüm gidene
Allah adını yazıyor
Bir Bir...
Sessiz sessiz ediyor
Zikir
Gizli gizli çekiyor
Zikir
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Tevekkül...

Bahaneler ülkesinde yaşamak
Ölmekten kolay olunca
Zora kaçmak neyime
Diyenlerden biriysem
Gözlere kör, kulaklara sağır
Dillere lal, acınacak hal
Gerçeklere ölü, rüyalara diriysem
Kurtuluşun adı tövbedir
Tövbenin ardından
Getirilir Tekbir, alınır tedbir
Salatu selam sana Gül...
Haktır Hakka tevekkül
......................................................................

Denemeler kısa, uzun metrajlı
Başarısız bir yapım
Kapalı yada açık
Sadaka niyetiyle dahi
Çalınmayan kapım
İmar planımdaki tadilat
Eksik olunca çapım
Kerahat cetvelimdeki yanlış
Hayat tablomdaki çarpım
Şimşekleri çaktırır
Yıldırımları düşürür
Düzeltmelerin başı tövbedir
Tövbenin ardından
Getirilir Tekbir, alınır tedbir
Salatu selam sana Gül...
Haktır Hakka tevekkül
.................................................................

Önüne geçmek
Arkasında durmak
Olacağa engel
Olmayacağa kudurmak
Nefsimin meziyeti
Üzüntülere boğulmak
Sevenleri üzmek
Sevmeyenlere fırsat
Zincirlerini düzmek
Cehaletimin eziyeti
Kurtarmak kendini
Ateşe atmak pahasına
Sırtını dönmek mutluluğa
Kucak açmak dahasına
Aklımın son vaziyeti
Sonun başlangıcı tövbedir
Tövbenin ardından
GetirilirTekbir, alınır tedbir
Salatu selam sana Gül...
Haktır Hakka tevekkül
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The end

duygudur
                                          ortak
                                          noktamız
                                          virgül
                                          ayırır
                                          bizi
                                          ayrılmayalım
                                          ne
                                          olur...
                                          ben
                                          film
                                          sen
                                          dizi...
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Tıngırtı...

hakkı
                               bilmek lazım
                               hakkı
                               doğan çocuk bile bilir
                               hakkı
                               şükretmeyi bilmez isen
                               hamdı
                               demezler
                               aslandı
                               pişmemişti
                               hamdı
                               hey!
                               kime söylüyorum ki...
                               öyle ya!
                               ha!
                               sana
                               ha!
                               tıngırdayan
                               laklak yapan
                               ozana
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Tik Tak

Küçük bir hile ile bozuldu  büyük bir akid
                      İşte o an kıyamete biçildi vakit

                      Takıldı her kalbe birer birer saat
                      Tik taklarla geçti bol bol verilen vaad

                      Kimi ayarını bozdu kimi dakika şaşmadı
                      Biri zamanı aştı diğeri formülü aşmadı

                      Her saatte bir pil, hepsinin ömrü bellidir
                      Biri tik der durur diğeri yüzellidir

                      Zamanın hiçbir zaman olmaz asla şarjı
                      Sakın çürütme pilini boşa olmasın deşarjı
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Tohum

Hepsi,hepsi...bir birikinti
Çekildi gerisi,biri indi
Can söküldü topaktan...
Toprağa can dikildi
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Tonersizlik

aslında
                             iyi bir insan
                             ama...
                             fotokopisi
                             kötü çıkmış
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Top 10

Oturmuş duyguların zirvesine
Padişah imiş...vezir  nesine...
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Topaç

kendi
                                          giyinik
                                          ruhu
                                          çıplak
                                          ruhu
                                          giyinik
                                          kendi
                                          çıplak
                                          geldi
                                          cıbıldak
                                          gitti
                                          cıbıldak
                                          tek
                                          oyuncağıydı
                                          fırıldak
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Toplu Şözleşme

Hepimiz kardeştik,sevmekti tek işimiz
Grev yaptık,değişmedi''Bir''den ''Bir''e gidişimiz
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Topraklama

Gören bendendir,görmeyen değil
                                    Görmek ister isen aslını,secdeye eğil
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Torutopu...

Uzattım başımı şöyle bir kaç gün,topluma
Günaha battım başımdan,taaa...topuğuma...
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Tövbe/Kar...

Melekler belirgin,yürekler gümgüm,sevapta heyacan...
İblisler tedirgin,Nefisler düğüm düğüm,günahta  çıkan can
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Trajikomik

Herkese kahramanlık...
Herkese şehitlik düştü
Herkes ölümü bölüştü
Bana iblisler
Bana nefsim
Bana benler gülüştü...
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Tuzluk...

Dosta susadım, hani bir bardak su
Tükenmez nefsimin  şarap tutkusu
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Tü/kendime

tükenince umutlarım
                                    herkes diyor;
                                    ''şutlarım''
                                    yeşerince umutlarım
                                    herkes diyor;
                                    ''kutlarım''
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Tükendim...

Uçurumdan uçan ben
                                    Namerd elden kaçan ben
                                    Dert şerbeti içen ben
                                    Neden bu sitem neden

                                   Dost ilinden göçen ben
                                   Has şereften geçen ben
                                   Yar dilinden biçen ben
                                   Neden bu sitem neden

                                   Tükendim ben tükendim
                                   Kırk kancayı bükendim
                                   Ne oldu demeyin bana
                                   Ben değilim bu kendim
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Türküm...

Dilimdeki türkü, gönlümdeki türkü
Tek/Bir türkü söyler, türkümdeki türkü
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Tüttür

ezdi ayağıyla sigarayı
                          gücü anca ona yetti
                          zannedersem ona değil
                          içene bir eziyetti
                          kafası iyice karışıktı
                          tek onunla barışıktı
                          bunca zaman o paylaştı
                          dertlerini böyle aştı
                          artık o da yoktu şimdi
                          elimdeki son işimdi
                          derken birden bir iş çıktı
                          bütün yollar açıktı
                          durdu ilk bakkala girdi
                          bir kaç sigara çevirdi
                          hepsi beni al diyordu
                          öldürmeye canı gidiyordu
                          bilmem...nasıl fark etti
                         dedi artık canıma yetti
                         uzanan o elleri
                         elinin tersi ile itti
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Tüyü bitmemiş...

Ben başım koymuşum,Senin yoluna
                               Bir tek tüy kalmasa bile,yoluna yoluna...
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Ucu Ucuna

hayat bir ucum da
                                     ölüm bir ucum da
                                     ramak kaldı...
                                     avucum da
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Ula Laz Uşağu...

(Değerli Kardeşim Nurettin AYLAN Bey'e Sevgilerimle)

Hasretlik vursa da dağlara kendini
Merve ile Safa Tepesi arasında buluşuruz
Susamışlığımız Bir'e düşürünce binlerce bini
Biz suyu değil, 'Hu' yu konuşuruz
Kefeni ben giysem de, sen bağlarsın kuşağu
Bu sevda türküsü bitmez ilahi, ilahi laz uşağu

Zaman mefhumu, uğrasa da zaman aşımına
Münezzeh olandır  hâlâ aynı keskinlikte
Dostluklar uğramaz hiç zamanın hışımına
O dost olunca dostuna, uğratmaz kesinlikle
Kefeni ben giysem de, sen bağlarsın kuşağu
Bu sevda türküsü bitmez ilahi, ilahi laz uşağu

Yaşananları yaşatan ise  kader ölçümüz
Çile çile, nakış nakış aşkı, sevdayı örmeli
Sonsuzluk kervanına takılan göçümüz
Ezelden ebede olanı ebediyyen görmeli
Kefeni ben giysem de, sen bağlarsın kuşağu
Bu sevda türküsü bitmez ilahi,ilahi laz uşağu

Marifet işin ilmini değil, sırrını bilmek
Bilmekse nihayet, nihayetsiz bir olgu
Tasavvuf; çözmek, bağlamak arasındaki ilmek
Gerisi, gülücük, öpücük, köprücük ve dolgu
Kefeni ben giysem de, sen bağlarsın kuşağu
Bu sevda türküsü bitmez ilahi, ilahi laz uşağu
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Umut

Sabahın körüydü seni sorduğum...
'Daha doğmadı' dedi,son duyduğum...
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Utanmaz

adına;
                                     sürüldüğüm her yer
                                     bana cenneti andırır
                                     cehenneme kadar yolun var
                                     diyenler
                                     kendini utandırır
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Uygun Adım...

Açtım Kitap,kapattım Kitap
                                 Ayak seslerinden bir hitap...
                                 Tap...Rab...tap...Rab...tap...Rab
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Uyku bahane...

Uzanmışım şöyle,uykuya dalmak için
Ölüm egzersizi bu,bahaneyi geçin geçin...
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Uyku sersemliği

şaşma doğrudan
                              aşma doğruyu
                              yanlış uyanabilirsin
                              bari doğru uyu
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Uyugarlık

hal bu
                              gidiş bu
                              halbuki
                              canavardaki
                              son diş bu
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Ümit/Siz Yolculuk...

Aslında...
Bu yolculuğun başlangıcı
Böyle değildi
Amansız...
Bir başkaldırışın ardından
Başlar öne eğildi
.................................................................

' Bir emrin var mı bacanak '
Sağolasın be...
Sendeki yürek yok bende
Bendeki acınacak...
Dört teker, bir direksiyon
Şoför mahali
Kendin pişir, kendin ye
Cinsinden bir pansiyon
Yollar uzar...
Yollar kısalmaz
Yapışır yakana hasret
Bayram seyran tanımaz
Gece salmaz...
Gündüz salmaz...
Ayrılık utanmaz
Sen utanırsın
Ayrılığı kalu beladan tanırsın
...................................................................

'Ben bilirim ' sevdaları
Yar olmamıştır kimselere
Hep gebe kalmıştır
Kimliksiz ' Dese ' lere
Aralanan perdenin ucundan
Seslenir bir çift gözyaşı
' Gelse ' lere...
Bir Sen  buraları terk etmedin
Buralar seni terk etti
Gönüller burada...
Giden beden denilen etti
Çekilense gereksiz bir zahmetti
.................................................................

İki saksı içinde iki çiçek
Aha büyüdü, aha büyüyecek
Unutmayınız ki...
Kelebekte bir böcek
Çiçekte, böcekte bir gün ölecek
Kim ağlayıp, kim gülecek
Ne bilem ki...
......................................................

Güven...
Sebeplerin en can alıcısı
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Yenilen, yutulan...
Kazıkların, köşelerin, keleklerin
Ardından gelir, dinmeyen sancısı
Açık kapı bırak
Ki...hava alasın
Kapattığın an
Bilesin ki en büyük budalasın
Kaybedilenlerin
Yegane sebebi bu...
Gerçek bu...
Sanmayasın ki tabu
.............................................................

Artık...
Salladığınız beşikler boş
Kimseler uyumuyor
Kulaklar sağır olmuş
Ne çıngırakların çıngırtısı
Ne de ninnilerin iniltisi
Kaba gürültüler arasında
Kaybolmuş duyulmuyor
Herkes oyun havalarına oynuyor
Sizde gelin...
Halayın bir ucundan tutun
Bir nebze olsun mutsuzluğu unutun
..................................................................

Değerler, değerler...
Kaybolunca değerler
Kaybedene değerler
Semerciye vurulur önce
Satacağı eyerler
Görünmez  kurtlar, kovuğunu kemirir
Devrilen ağacı için için yerler
......................................................................

Çabalar...
Çabalar hoş, gayeler hoş
Ömrün hesabına vurunca
Yarısı dolu, yarısı boş
Anlayana sivrisinek saz
Anlamayansa hala geziyor sarhoş
Nura talep yok
Karanlıklar birinci...
En son tercihin adı ise loş...
..........................................................................

Kıymet/Sizlik almış...
Sevdaya vurulunca uyuşturucu
Aşka takılınca zevkten susturucu
Bir ucu hayatta, ölümde bir ucu
Korkutucu...korkutucu... çok korkutucu
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Sırlar...sırlar...
Çözülemeyen sırlar
Kendini sır zanneden kısırlar
Bilmezler ki bilen biri var
Püskülsüz yaratılmamıştır
Püsküllüdür bütün mısırlar
............................................................................

Zannetmeyin ki
Gidince unutuldu yaşananlar
Yaşayan yine yaşıyor
Yaşamayandır, yaşa yananlar
Yaşananlar değildir
Ümitsiz Vaka
Bir yerlerden bir çıkar yol
Vardır mutlaka
Öyle ya da, böyle de varılır
Varılmak istenir ise Hakka...
.................................................................

Ben sizi hiç özlemedim
Çünki benden gitmediniz
Ama ne yalan söyleyeyim
Bana da hiç gelmediniz
Bir gün...
Dönmek ölüm de olsa dönülecek
Kimbilir, belki de...
Ölmeden önce ölünecek
.....................................................................

' Dediğim dedik, çaldığım düdük ' ler
Arkasından...
Yetmişsekiz model
Bir ford kamyonundan çıkan
Boğuk vede bir o kadar soğuk
Korna sesi...
Islak yanaklara kondurulan
Ayrılık busesi
Hüzünlere boğarken herkesi
Bir sızı düştü içime...kalkamadı
Kimi gözler son kez baktı
Kimileri son kez bakamadı...
.......................................................................

Aslında...
Bu yolculuğun başlangıcı
Böyle değildi
Amansızca...
Bir başkaldırışın ardından
Başlar öne eğildi...
Yürekler yandı, kavruldu
Dualar göğe değdi
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Üstünkörü

Aşk; ruhun bedendeki itikafı
Anlar isen ayn'ı, şın'ı ve gaf'ı
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Üşütük

anladımki;
                            kalbimdi kimsesiz
                            üşüyen organım
                            aşkın oldu sarıpta
                            ısıtan yorganım
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Vahşi...

hem aşkını
                                   hem de seni sırtlandım
                                   dağ dağ,şehir şehir
                                   kaç nehir geçirdim
                                   kaç nehir...
                                   bir an yorgunluktan
                                   diz çöktüm önünde
                                   sandın ki bu bir tehir
                                   ve acımadın...
                                   geçirdin dişlerini bir anda
                                   yüreğime... hafifçe sırıttın
                                   eyvah! çok geç...
                                   anladım ki ben yaralı bülbül
                                   sen ise sırtlandın
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Vakit tamam...

Kimin neyi var,kimin neyi yok,açılır çıkınlar...
Herkes,hesabındaki çıkınca acıkırlar
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Vakitli vakitsiz

Dün gece rüyanda beni görmüşsün
                       Yanmış yüreğin yanmış ölmüşsün
                       Affeyle beni uykunu böldüm
                       Kör olsun gözüm ne nankörmüşüm

                       Bir daha rüyanda bile hata yapmam
                       Senden başkasına dönüp bakmam
                       Affeyle beni uykunu böldüm
                       Rüyanda bile asla bırakmam

                       Rüyada olsa gerçekte olsa
                       Vur beni vur öldür
                       Yüreğin yansa gözün yaş dolsa
                       İhanetimi süründür
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Vaktâ ki...

Ay çıplak, güneş de üşür
Ölüm kalım ile öpüşür
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Vasıf/Sızım..

Kalem tutamam
Çizgi çizemem
Renkleri de gökkuşağı gibi
Dizemem
...............................................

Ne...
Çocuklar için
Araba, bebek
Çiçek, kelebek
............................................

Ne...
Gençler için
Leyla- Mecnun
Aslı- Kerem
Ferhat- Şirince
Bir gelecek
......................................................

Ne de..
Gayri İhtiyarilere
Çocukluğu, gençliği
Geri verecek
Bir tablo yapabilirim
.......................................................

Ressam...Ressam
Kalem...kalem
Kağıt...kağıtdır
Hayat tablosu
Bazen sevinç
Bazen ağıttır
.......................................................

Fark etmez..
Sevinç olmasa da
Gözyaşı damlasına talibim
Nasıl olsa...
Her halukarda
Ressamdır.... sahibim
.............................................................

Beyaz sayfada
Bir toz zerresi
Veya
Kara bir leke olsam
Beyazlığında kaybolsam
Kaybolsam...
..................................................................

Bari...
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Tabloya bir  çerçeve
Kavaktan bir çıta
Etrafında...
Halka halka rabıta
..................................................................

Yarab! ...
Ya...
Asacak bir ip
Ya da...
Çakılacak bir mıh
İster isen..
Sonsuza dek çak...
Dedirtmezsen...
Demem Vallahi
Bir kere bile ' Ih! ...'
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Vay başıma gelene...

gıcırdayan
                              kapının ardından
                              uzandı bir baş
                              ayaklarının dibinde
                              havlarken karabaş
                              tanımadı herhalde
                              eğildi
                              yavaş yavaş
                              ''ben''dedim
                            ....................
                              ''sen''dedim
                            ....................
                             ''anne''derken
                             bir ses
                             bende durdu nefes
                             kalktı gövdeden baş
                             uğurlarken beni
                             iki damla yaş...
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Vay emeklerim

öldürmek ise desturu
                               ve dahi
                               ölümden kurtarsan
                               yaşamayı bahane eder de
                               öldürür...
                               iyisimi tedbirini al...
                               ölmeden öldürdü san
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Vay Halime...

Şu üç günlük dünyanın hiç sorulmaz hali
Ecel koluma girmiş der ' gidelim gali'
Nasıl bilirdiniz söyleyin ey! ahali
Başlar öne eğildi de yandım Vallahi

Nerde eşim, nerde dostum, hani gardaşım
İyi, kötü amelimdir yol arkadaşım
Vuracak taş arar iken akılsız başım
Kefenime damlar oldu akan gözyaşım

Sevdaların kervanları geçtiği zaman
Her çiçekten bal özünü seçtiği zaman
Kimi zehir, kimi şerbet içtiği zaman
aman aman, aman aman, vay halim yaman

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vazgeçemem...

Bir Elif ki yalnızlığın sahibi bendeki
'Ben Eliften ayrıyım' desem ne ki
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Ve dahi...

Sözü Sana feda ettim, canı fedai
Sözden değil, candan da geçerim ve dahi
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Ve Sen...

Ve Rabbim: 'İkra' ' Oku' dedi
Ve sen Okudun Ya Rasulallah
Hatice annemiz örterken üzerini
Teslimiyetin ilk meyvesi oldu da
Hatıralarını süsledi
Ebubekir Sıddık' O söylüyor ise doğrudur'
Sıddıkiyet makamı senin yolundur
İkinin ikincisi, birincinin incisi

Ve sen okudun Ya Rasulallah
Sormadı
Ali keremallahu vech hiç kimseye
Çocuksu ve de masum teslimiyetini
İlimin kapısı, kapısındaki arslan
Yatarken yatağına ölümü bekledi de
Ölüm gelmedi, ölüm tekledi

Ve sen okudun Ya Rasulallah
Ömer
Ölümü sakalının telinde bekledi
Duyunca sesini, tuttu nefesini
Hu'lara karıştı, kurt kuzuyla barıştı
İblis sıktı dişlerini, tozu dumana kattı
Kendini kaf dağının ardına zor attı
Ömer' Ya! el-Adl' dedi, adalet dağıttı

Ve sen okudun Ya Rasullah
Edep Ya HU! dedi Osman
Melekler utandı, sen utandın
O, edeplerin edebine
Sense ona sultandın
Bahşeyledi malını, mülkünü
Giyerken edep denen kürkünü

Ve sen okudun Ya Rasulallah
Bulutlar peşine düştü, ağaçlar yürüdü
Diri diri gömlülen kız çocukları
Sevinçten ağladı, sevinçten gülüştü
Enes bin Malik hizmetine misafir oldu
Misafirliği hürmetinden kayboldu
Elinden tutup götüren herhangi bir eldi
Sayende kuşlara bile taziye geldi

Ve sen okudun Ya Rasullah
Bilal 'Allah' dedi, Allah(c.c)      dinledi
Lütfuyla, keremiyle Bilal okudu
Bilal inledi, kainat inledi
Kulaklardan duyanlar terk edildi
Gönüllerden duyanlar hatırına
Nazil olan ayetler, gönüllere dildi
Ortalık pürnur oldu
Cehaletin karanlığı, nurunda kayboldu
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Ve sen okudun Ya Rasulallah
Cebrail(a.s)      kanatları kırılırcasına indi
' Rabbim diyor ki
Kavuşturayım şu Taifi şimdi'
'Ya onların neslinden Sana inananlar çıkarsa'
Mekke fetih olundu, saçlar başlar yolundu
Bırakılınca merhametinle herkes serbest
Yolunan tellerce pişman olundu
Hidayet senin yolundu
Yol senin yolundu

Ve sen okudun Ya Rasulallah
Hamza şehitlerin babası
Gözüme gözükmesin dediğin Vahşi
Pişmanlığın anası dokuz doğum sancılarında
Ebu Lehebin elleri kurudu
Ebu Cehilin cehennem olurken yurdu
Ve O buyurdu...
Ensarlar, muhacirler, Mekkeliler, Medineliler
Kabenin etrafında Tekbir ile kıyama durdu...

Ve sen okudun Ya Rasulallah
Yüzyıllarca
Sen yaşamakla anlaşılırsın
Sen anca seni yaşayınca
Ve sen okuyacaksın Ya Rasulallah
Asırlarca, sırlarca...
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Ve...

Ve geçmişten kalan izler
geleceğe dikilen filizler
secdede yorulan dizler
ölmeyecek Sizsiniz,sizler

Ve sevgiyle yoğrulan yürekler
aşk sandalını çeken kürekler
bir tas çorba,yanında çörekler
ölmeyecek Sizsiniz,sizler

Ve aşkta biricik neferler
aşka düzenlenen seferler
aşk için tükenmiş ferler
ölmeyecek Sizsiniz,sizler
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Velhasıl kelam

vuruldum...
                                 elifin nesine
                                 üstününe esresine
                                 kalem gibi dökülen
                                 kelamdaki sesine
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Veri ver

ebede kadar
                                vede
                                ezelden beridir
                                var - yok
                                herşey varlığına
                                veridir
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Vermeyince Mabud...

(Mahmut Kurdoğlu Efendiye Saygılarımla)

İlk aşkımdı ayrılık
Henüz üç yaşında tanıştım onunla
Ama birgün bile yüz  vermedi
Bir tebessümü bile esirgedi
Al bu da benden olsun demedi
Niçin bana sorulmuş değil
Hala anlamış değilim
Hadi dilim konuşmuyordu
Ya yüreğim...
Söylesene....
Rab! diyen yüreğimi nereye süreyim
Sürgündeyim şimdi
Binbir çocuğun arasında
Ahh! ablam...
Beni de bırakmasaydın
Yanına alsaydın
Koynuna koysaydın
Saklasaydın saklasaydın
Seni kimler saklayacak ablam
Bağışla birden doldum
Ayrılığın karanlığında kayboldum
Onüç yıl dile kolay
Sevgi yok, muhabbet yok
Sıcak bir el oksaşa başımı
Başımın üstünde yeri var
Ey! ...
Beni sokakların kucağına iten
Ayrılık denen zalim yar
Tamam, yaramazlıklarım bana ait
Peki ben kime aitim
Taa ki şimdi anladım
Sabır ve şükürün bahçesinde
Yetişen bir yetim
Elhamdülillah...
Bu günkü mutluluğumun sebebi imiş
O günki ödediğim diyetim
Siz beni tanımazsınız
Kaldırım taşları iyi tanır beni
İyi dedi isem
Sizin bildiğiniz iyilerden  değil
Meskenim...
Parklar, duvar dipleri, köprü altları
Kışın yatağım bembeyaz kar
Yorganım ise ayaz
Dilimde dualar, yüreğimde naz
Ne zaman gelecek bu yaz
Hani bazen nefsime..
Dayanma noktam kırılınca
Polisin alıp götürdüğü gelir aklıma
Nezarette sıcacık bir yatak uğruna
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Bir kaç cam kırınca
Öyle geceler olurdu  ki
Ay annem ya da babam
Yıldızlardan seçtiğim
En parlağıda ablam
Keşke iki tane ay olsaydı
Biri annem diğeri babam
Bütün yıldızlarda akrabam
Offf...offf...
Her pencereden yükselen
Çocukların sevinç sesleri
Mideme oturur pastırma, sucuk
Sahanda yumurta kokan nefesleri
Yaş onaltı
Aklımdaki adam olmak
Okumak okumak
Hem çalışıp, hem de okumak
Bu klasik bir laf
Tabiiki yaşamayan için
Yaşayana ise büyük bir itiraf
Ne iş olsa yaparım abi
Bir türlü eskitemediğim pantolonum
Altı delik bir çift ayakkabı
Çorabımında altı delik
Cep delik, cepken delik
Birde yüz vermeyen ilk aşkım
Vefasız ayrılık
Düğümlenir boğazıma
Bu kadar şeyin üstüne üstelik
Çile...
Bir ara tatile çıktı
İşte o zamanların birinde
Ailemin izine rastladım
Yaş yirmiyedi
Ben ömürü, ömür beni yedi
Hayatta tesadüf yoktur
Asla olamaz, tevafuktur
Taktiri ilahi
Haa! ..ilk seni bulmuştum hala
Öyle değil mi, sahi
İşte o gün ilk defa
İlk aşkım bana tebessüm etmişti
Ama inci dişlerini göstermeden
Şımarmayayım diye
Fazla yüz vermeden
Ahh! ...anam, çileli anam
Süleyman aleyhisselam
Hayvanlarla konuşurdu
Bak bugün hayvanlar
Senin ile konuşuyor
Tavuk, cücük, horoz başına üşüşmüş
Sevinç çığlıkları ile verirken haber
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Avludan içeri girdik, halam ile beraber
Yirmiyedi yıl sonra
Ana kucağı nasıldır bilir misiniz
Vermeyince Mabud
Neylesin Mahmud
Bunca zaman
Hiç tatlı birşey almadın ağzına
Öylemi anam...
Yok yok, ne olur ağlama
Ben ağlamana dayanamam
Üç gün başımda hiç uyumadın
Ellerim avucunda
Bırakmam seni asla diyordun
Ölüm olsa da ucunda
Bak ne çabuk gitti
Bir yastığa baş koyduğun beyin
Hele bundan sonrasını bir dinleyin
İlk tatlıyı ben yedirdim ellerimle anama
Yirmi yedi yılı sığdırırken on güne
Yarabbi! ... bu ne güzel bir sınama
Kısa bir ayrılık...
Bayramda görüşmek üzere
Tatlılar, börekler yapılır dönüşe
Dünya yuvarlak, ben dört köşe
İlk aşkımın yine dudağı büzüldü
Anamın rahmetli oluşuna
O da en az benim kadar üzüldü
Elden ne gelir kader
Rabbim' Her nefs ölümü tadacaktır' der
Yerini dolduramaz kimse
Derken babamı buldum
Doldurur doldura bildiği kadar
Her ne kadar dolduramaz dedimse
Yarım yamalak bir baba
Hastalığının son demleri
Ölüme çeyrek kala
Beş parasızım yine de koştururum
Anaya, babaya hizmet
Hakk'a hizmet, rasule itaat
Hala anlamadın mı
Kendi kendime derken
'Ey! budala...'
Bu ayrılık ne menem bişey
Nereden aşık oldum bilmem
Artık bu gidende babamdı
Babadan öte, adam gibi adamdı
Yuva...
Bu hanımlar da olmasa
Çekilmez dünyanın kahrı
Düşünsene...
Sen dünyanın kahrını çekiyorsun
O hem dünyanın hem de senin...
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O, senin hayatındaki desenin
Çocuklar...
Yuvanın vazgeçilmez neşesi
Melike, Dilara ve de Fadime
Vallahi zor zabdediyor afacanları
Bizim vefakar, cefakar nedime
Artık seni terk ediyorum ilk aşkım
Şimdi vuslatı seviyorum
Ben
Eşim
Ve de
Çocuklarım
Elveda ey! ayrılık
Seni ölüm ile everiyorum

Reyhan Tataroğlu
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Vicdanjör

Basgeç...ez ki nefsim sürünsün
İçi dışına çıksın, dışkısına bürünsün

Reyhan Tataroğlu
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Vird

dilim
                      asılır damağa
                      koparcasına
                      kalbim
                      seni anar
                      taparcasına
                      zikreder iken ruhum
                      anlatır seni
                      bedenimin
                      her bir
                      parçasına
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Vur patlasın...

Sardı etrafımı,üç beş dünya dilberi
                       Şaştı gönlüm,gide gele yollarında
                       Gaipten bir güzel,dedi''Gel beri''
                       Mutluyum şimdi, Onun kollarında

                      Kimine kaneviçe,kimine işlengi
                      Oyalandım ipsiz,sapsız,hesapsız
                      Her biri, ayrı ayrı raks eden çengi
                      Ki,en az çalgı kadar insafsız
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Yaban...

aşkta
                                  ne gönül veren
                                  oldum
                                  ne gönül alan
                                  şimdi
                                  bana diyorlar
                                  falan...filan...

Reyhan Tataroğlu
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Yağmur...

Buralara yağmam, benim yerim çöller
Yada...
Muhammed(s.a.v) ! .., Muhammed(s.a.v) ! ...
Diye açan güller

Reyhan Tataroğlu
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Yahu!

Hu!
                                            demeyen
                                            hangi
                                            dilden
                                            bal
                                            boşalır
                                            Hu!
                                            demeyen
                                            diller
                                            bal
                                            tadını
                                            boşa
                                            alır

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaklaşık Maliyet...

Dünya mazi,ahiret ati
Hesaplar kesin,hesaplar kati...

Reyhan Tataroğlu
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Yalancı yarim

geçenlerde
                                           bir ''Yalan''düşmüş
                                           piyasaya
                                           aşiftemi,aşifte
                                           boy,boy resimleri
                                           duvarlarda afişte
                                           güzelliği dillere destan
                                           göz kamaştırıyor
                                           üzerindeki fistan
                                           herkesin sulanır ağzı
                                           bakmadan geçen de olur
                                           bazı
                                           o kadar çok ki talibi
                                           bilinmez kim kimin galibi
                                           zengini,fukarası
                                           cahili,okumuşu
                                           hepsi de olmak ister
                                           ona komşu
                                           daha sahip olmadan
                                           yalanıyorlar
                                           ardı sıra ivil ivil
                                           dolanıyorlar
                                           gündemde şimdi o
                                           hiç inmiyor
                                           kimin nesi,kimin fesi
                                           bilinmiyor
                                           bilinen tek şey
                                           akılları baştan alması
                                           başların da akılsız kalması
                                           ne yeminler edilir aşkına
                                           inanmazsın,dönersin şaşkına
                                           kimi
                                           ırzına,namusuna,şerefine
                                           kimi
                                           karısına,kızına,herifine
                                           uyarıyor;
                                           Rasulu Ekrem
                                           şöyle diyor ashabına
                                           ''madem
                                           var ise sende
                                           yalan,içki, zina
                                           hadi serbestsin
                                           lakin uyma yalana
                                           istese de yapamıyor
                                           sonuçta yalana baş vuracak
                                           O Rasulun karşısında
                                           nasıl duracak
                                           işte bu dilber
                                           öpüldüğü an
                                           ağızları,yürekleri yakan
                                           acı bir biber
                                           herkes unutmuş
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                                           daha dünkü sözlüsünü
                                           ''doğru'' olan
                                           mühür gözlüsünü
                                           ne yuvalar yıkıldı
                                           ne cinayetler işlendi
                                           ne doğrular fişlendi
                                           bu''Yalan''aşiftesi adına
                                           o ise hiç doymuyor
                                           doymayacak...
                                           ermedi muradına
                                           mahalleyi,kasabayı
                                           hatta şehirleri,kıtaları
                                           birbirine kattı
                                           insanlığın anasını ağlattı
                                           peşinden koşanlara etmiyor itibar
                                           o koşmayanlara cilveler yapar
                                           bir anda düştü
                                           önüme,ardıma,sağıma,soluma
                                           yapıştı adeta koluma
                                           dedi''ben sana aşığım
                                           sensin benim yakışığım''
                                           dedim''gir koluma''
                                           dedi''gel yoluma''
                                           dedim''yolun doğru mudur''
                                           dedi''zor bir sorudur''
                                           baş edemedim gelmedi yola
                                           gezmiyordu artık benimle kolkola
                                           ''terk edeyim'' dedim bu diyarı
                                           fazla bekletmeyeyim
                                           ''dosdoğru'' olan  yari
                                           ''sıratıl mustakim'' diyerek
                                           kovuldum
                                           dokuz şehirden
                                           gök şahit olsun
                                           yer selam getirsin
                                           köyden...

Reyhan Tataroğlu
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Yan cebime...

kışın sıcak
                                      yazın soğuk
                                      ilk ve sonbaharda
                                      ılık
                                      bir nefes
                                      hayat bu...
                                      kim istemez

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yandırma

(Dostum Erdoğan Bektaş'a aittir...Saygılarımla)

Kalmadı sadık,sadakat,bozuldu safi sademiz
Habil yanımız ölüyor,çoğumuz Kabil,Ademiz
Göz ardı ettik Kevseri,beşeri doldu bademiz
Harabede har bulur,bari kendini kandırma
Cehennemin hak Yarabbi,merhamet et ki yandırma

Mabudum,secdegahım Sen,şanına eğilir başım
Hırs,vicdana galip gelir,ondan üzüntüm,telaşım
Cehennemi düşündükçe,gözlerimde donar yaşım
İmanıma irade kıl,canı günaha bandırma
Cehennemin hak Yarabbi,merhamet et ki yandırma

Viranede açsa çiçek,arı ondan yapar balı
Aşlanmazsa neye yarar,meyve vermez kara çalı
Haram ulu çınar olsa,yaslanmaya değmez dalı
Mümin kullarından eyle,omuz verip dayandırma
Cehennemin hak Yarabbi,merhamet et ki yandırma

Eğer Mecnun değil isem,gönlü düşürme Leylaya
Leyla ile vuslat olan,asla erişmez Mevlaya
Mevla katında sevda,hemi edep,hemi haya
Nefsim ejderha misali,boş hevaya uyandırma
Cehennemin hak Yarabbi,merhamet et ki yandırma

Rabbim,rızana erişen, can içinde başka candır
Muhammedi habib eden,şeksiz,şüphesiz imandır
Halilini nara attın,bu ne çetin imtehandır
Yusufu Kenan değilem,Yar gönlümü bulandırma
Cehennemin hak Yarabbi,merhamet et ki yandırma

Ümitsiz olma Hazani,rahmet yağar,az varına
Kulu affetmek yaraşır,Onun rahman şiarına
Sol taraftan vereceğin, defterimi at narına
Sağ yanımdan kerem eyle,acizane utandırma
Cehennemin hak Yarabbi,merhamet et ki yandırma
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaprak...

Ne hazindir ki, acziyetime ifadeler kifayetsiz...
Ki...Bir nihaiyim, BİR' de nihayetsiz...

Reyhan Tataroğlu
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Yar...

Bir an değil
Her an anmak
Her an değil
Bir an yanmak
Var...

Reyhan Tataroğlu
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Yarda

Aşka olan özlemlerim
Kor yerine,köz demlerim
İçer içer gözlemlerim
Nerde nerde,derman derde

Ey! Sevgili,Ey! Cananım
Her kulu tek tek ananım
Ben de garip bir falanım
Nerde nerde,derman derde

Ben de şimdi bir kenarda
Yanıyorum narda narda
Alevlerim son ayarda
Yarda yarda,yarda yarda

Reyhan Tataroğlu
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yArDaYıM

Uçurumun kenarında
Ayaklarımın altından kayan toprak
Söyle...
Nereye düşer ki
Dalından düşen bir yaprak

Yine...
Başım dumanlı
Artık acımıyorum kendime
Zalimlerdenim...
Allah acısın bana
Yoksa halim harap
Bir elimde tesbihim
Bir elimde şarap
Kolunu dolamış belime
Koyun koyuna yatar
İblis ile nefsim
İçi serkeş
Dışı takvalı bir isim
Bu bir imtehansa
Ki...baraj sorusuna takıldım
Medet! ! ! Himmet! ! !
Eyvah! ! !
Bir yanımda nefsim
Bir yanımda iblis
İki zalimin ortasında bırakıldım

Rahman, Rahim...
Sensin Allahım
Senden başkasına varmaz ki ahım
Acziyetimin mahkumuyum
Zelzeleler diyarında
Kundakta ağlayan bebek
Çıkar beni kozadan
Sana uçsun bu kelebek

Kalbimi doğrult
Yüzümü sana çevir
Ahir zaman dedikleri mi bu devir
İpine sarılmak
Ahhh!
Bir tutabilsem
Korkuyorum sonumdan
Ya Habili öldüren Kabilsem
Eyleme  beni nazarında
Böyle bir kul
Ben kaybolayım Sende
Sen bende Seni bul

Ey! ...
Yücelerin Yücesi
Nedir ki bu alemin derdi
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Senden başka ne ola
Zaman...
İki an arasında verilen bir mola
Beni
Sırrına erenlerin dergahında eyle
Elime mendil alıp oynayayım neşeyle
İçim boş...
Dışımda binbir çeşit kaftan
Bir zalime düşmüş gönlüm
Anlamaz ki hiç laftan
Dostuyun eli elimde
Bırakmaz, çeksemde şükür
Medet! ! ! Himmet! ! !
Bir rahmet nazarıyla
Yüzüme tükür

Artık...
Yürüsün Sana ayaklarım
Görsün Seni gözlerim
Dilimden düşmesin hiç adın
Razı ol benden
Rızan olsun
Taktiri ilahideki muradın
Sana tapmak...
Ruhumun Tekbir sesi
Sen merhamet eyle ki
Allahım! ! ! ...
Kelime-i Şehadet olsun
Bu günahkar kuluyun
Son nefesi
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Yarım elma...

neden yarım kalır işlerin
                                  neden...
                                  bir konuya hakim oldunda
                                  başlığamı gücün yetmedi
                                  yoksa...
                                  başlığı attında konumu bitmedi

Reyhan Tataroğlu
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Yaşamak çok kolay mı...

Hayatı birşey sanma zor değil aslında yaşamak
 Gülmek,gezmek, eğlenmek iyide kötümü ağlamak
 Zannediyormusun uzaklarda ölüm,son nefes, sayki kaldı ramak
 Beni pek dikkate alma saçmalıyorum işte sen yaşamana bak

 Diyorum amma yinede düşün etrafındaki olan biteni
 Sabah sarılıp öptüğün insanların arasından fark ettinmi yiteni
 Bir gün geldi  gelecek ayıracaklar  ruhundaki teni
 Hay Allah yine ne dedim ben, boş ver aldırma mutlu bir gelecek bekliyor   seni

 Desemde pek inanma sen yinede tedbirini al
 Acı içinde kıvransanda sen, san ki yiyorum bal
 Bataklığa düşşen,her melanete uğrasanda olduğun gibi kal
 Sonun çok iyi olacak işte ermiş gibi bir hal

 Orda kal; akşama kadar gezip tozacak,yanlışa sapacaksın
 Olur olmaz herşeye dikkat kesilip,pür dikkat bakacaksın
 Ondan sonrada dara düştümü  secdesiz Hakka tapacaksın
 Olmaz ama yinede Allah bilir,inşallah cennette olacaksın

 Dememe ne bakıyorsun,sen yalan,dolan,dedikodu, iftira, gıybet et
 Haklıya,mazluma,yetime,garibana,fakire acıma zulmet
 Zalime,caniye,haksıza selam söyle,çiçek gönder demet demet
 Fesübhanallah,Allah kadirdir,Allahüssamed

 Dedikten sonra dahi her şeyi ben bilirim,dediğim dedik, çaldığım düdük diyeceksin
 İçten pazarlık,gizli gizli iş çevirip kin besleyeceksin
 Herkesin en zayıf,en zor,en kötü anını bekleyeceksin
 Vallaha Allah bilir inşalllah sende sırattan geçeceksin

 Deyince herşey bitiyormu,sen her şeyin her hainliğini yap
 Bazen dilin,bazen elin,bazende belin ile çektir  millete azap
 Beyefendi edasıyla,pozlarıyla saman çıkar, ye sap
 Bekle o gün gelir denkleşir belki hesap

 Mı,kasapmı; okuduğun,dinlediğin,söylediğin doğrularla yaşantın uymasın
 Laf konuşuyorum diye ağzından çıkanı kulağın hiç duymasın
 Şeklini,şimalini,boyunu, posunu görenler seni adam sansın
 Neyse; Mevlam inşallah affeder seni sende bir insansın

 İnandınmı hemen seni gidi zavallı insan
 Belki hayellerin gerçekleşir biraz pişsen,yansan
 Düşünsen Yaradanı,tefekkür etsen hep onu ansan
 Sen o zaman kendini kurtulmuş bir kul san

 Duur! kolay değil bu iş,kolay değil böyle yaşamak
 Kolay gelir bekara her gün eşini boşamak
 Hoşuna gitti değilmi nefsini sevip,okşamak
 Hadi neyse şaka yaptım geçmiş olsun, kolay gelsin yaşamak
 Bi dakkaaa! ...
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Yazı kolay kışı zor

ister
                                               aşkın en güzelini oku
                                               ister
                                               en güzelini yaz
                                               aşk yaşamak olunca
                                               o zor biraz
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Ye de tadına...

kabak
                                sevenler
                                aynı sofrada
                                ise
                                doya doya
                                yenir
                                sevmeyenlerle...
                                kabak tadı
                                verir
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Yemek sözü verdiğim...

çark
                             edenler
                             çark
                             edebilir
                             çark
                             eden
                             dünya...
                             da
                             edebi
                             bilir

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yen/MeZ/HeP

ve...
                                   hengame
                                   darbeler
                                   bombalar,kurşunlar
                                   siperde göğüs...
                                   dayanmanın
                                   doruk noktası
                                   kanın
                                   son damlası
                                   kol,bacak,el,ayak
                                   düştü baş
                                   dayan gardaş
                                   siperde göğüs...
                                   ve...
                                   acı siren
                                   iç kanama...
                                   iç kanama...
                                  ....................
                                   selam olsun anama
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Yer/Sen...

Aşk...
Aşığı, Maşuğuna götürür
Aşk...
'Benim' diyen nice babayiğiti öttürür
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Yerliyerinde

bülbüle
                                   heveslenme
                                   etme
                                   itibar
                                   bu
                                   alemin
                                   çakalı
                                   var
                                   iti
                                   var
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Yeter/İnce Hoşça/Kalın Necip Bey

Hayatıyın...
Akışı değişecek
Su yolunu bulacak
Yuva...
Cenneti ala'dan bir kucak
Birden olacaksın
Dört köşe
Koşuştururken bucak bucak
İbadet farz, evlilik sünnet
Yaşamak vacip
'Yeter...
Ne olur gel artık' diyor
Bak Necip...
......................................................................

Bakışlar...keskin
Bakışlar mutlu
Kararlılıktaki karardan
Herkes umutlu
Bir bayrak dikilecek
Seccadenin tam ortasına
Tahta kaşıklar sallanırken
Tasındaki çorbasına
Şerbetler içilecek
Halaylar çekilecek
Tutacaksın elinden
Dönerken aslına
İbadet farz, evlilik sünnet
Yaşamak vacip
'Yeter...
Sensiz olmuyor 'diyor
Bak Necip...
..................................................................

Mananın hükmünü
Madde ile yaşamak
Bu...
Seyrü sülükteki ilk basamak
Hamlığın tadını tadarken damak
Pişeceksin...
Yanmaya kalırken ramak
İbadet farz, evlilik sünnet
Yaşamak vacip
'Yeter...
Bu ayrılık' diyor
Bak Necip...
.....................................................................

Saygı, sevgi....
Şekillenip oturacak
Bazen sen
Bazen de o
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El pençe duracak
Bir o
Bir sen
Sazın teline vuracak
Kıskanacak...
İblis muhabbetinizi
Çıldıracak, kuduracak
İbadet farz, evlilik sünnet
Yaşamak vacip
'Yeter...
Muhabbetine hasretim' diyor
Bak Necip...
......................................................................

Kuşların sesi
Seher vaktinde kaldıracak
Çocuklar koşacak
Baldır bacak
Biri baba
Biri de anne olacak
Kimbilir, kim, ne doğacak
Kazanınca  İlahi rızayı
Rabbim rahmetine boğacak
İbadet farz, evlilik sünnet
Yaşamak vacip
'Yeter...
Hayale yer kalmadı' diyor
Bak Necip...
.....................................................................

Dua....
Evin kapısı
Bacadan düşmek çok kötü
Edep...
İnsana en güzel örtü
Giderilir nefsin kırışıklıkları
Yapılınca Tekbir ütü
Batın gerçek, zahir görüntü
İbadet farz, evlilik sünnet
Yaşamak vacip
'Yeter...
Yalnızlığım Yeter' diyor
Bak Necip...
.............................................................................

İlahi aşk...
Zerri miskalden başlar
Tebessüm edince yüzler
Çatılmayınca kaşlar
Ulaşır arş-ı ala'ya
Muhammed Mustafa(s.a.v)
Adı ile yapılan yakarışlar
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İncitme....
İncinsende emanetini
Biliyorsunuz ki
Bütün insanlığa indi
İslam dini
İbadet farz, evlilik sünnet
Yaşamak vacip
'Yeter...
Duyuyormusun
Hakk'ı yaşayalım' diyor
Bak Necip...
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Yığın

Aşk çilesi sanırdım meğerse...kağnı imiş
 Bunlar bende, çekenden kalan bir kanı imiş
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Yıldızlar da kayar...

Kaydı gönlümden dünya,binerek bir yıldıza
Aşık oldum,ismi''Tek/Bir'' olan  yalnıza
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Yırtmak...

Elinden tuttuğum çocuk
Büyümeye yüz tutmuş
Sıcaklığı avucumun içini yakar
Bir yerde başı dik iman
Bir yerde takva ile vakar
Bana kalan...
En son tebessümdeki bilinmeyen
Hele...
Sen miydin onu beğenmeyen
Attığım her adım iz bıraksa da
İzlerim ayaklarımın ardından baksa da
Bir kağnı geçerde siler tümünü
Rüzgar ıslık çalarak söyler ölümümü
Günahım çok, zor oluyor hazım
Biliyorum...
Bir yerlerden yırtmak lazım

Verdiğim ile aldığım selam
Hiç karşılaşmayınca ıssız yolda dahi
Dağların, taşların, kurtların, kuşların
İnsafına kalan şahitlik
Kaldığı yerden gelmez ise, sahi...
Yaymak sonsuzluğa
Kolay olmasa da selamını, vesselam
Aşkın olsada başımdaki püsküllü belam
Çekeyim bütün çekilecek çileleri
Yeter ki...
Sıratıl   müstakım olsum tabelam
Bunlardan öte bir hayat
Beşiğinde sallayıp duruyor
Soğuk demir başlıklarına başımı vuruyor
Memeden kesilmişim, biberonum kayıp
Hala...
Çıngıraklarla oynuyorum
Değil mi ki çok ayıp
Günahlarım çok, zor oluyor hazım
Biliyorum...
Bir yerlerden yırtmak lazım

Faydalarım zararıma yenik
Kardayım diyebilenlerin meclisinde
Kürsüden attığım nutuklar
Firarın son noktası, kuru bir toprağın
En son dip odasında beni tutuklar
Tozlu sayfalarını üfleyemediğim Kitabim...
Hiç kırışmayan seccadem
Dibi delik ibriğim
Karanlıklardaki çığlığım
' Rehber! ...Rehber! ...'
Buralar çok sessiz
Ne gelen var, ne giden
Ne ilk, ne de son dakika bir haber
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Beyazlığı sararmış, çürümeye yüz tutmuş
Kıyafetimi değiştirmek istiyorum
Söyleyin, kaç zamandır bunu giyiyorum
Soyunmaya dermanım yok
Üzerimi örtün günahlarım
Artık fayda vermiyor eyvahlarım
Altın tepside sunulan dünya
Binbir çeşit yemişler
Yutkunamam, boğazıma dizilmişler
Günahım çok, zor oluyor hazım
Biliyorum...
Bir yerlerden yırtmak lazım

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yine gel

bir
                                  kemaletti
                                  onda ki...
                                  kanadını germiş
                                  yüreğini vermiş
                                  ömrünü yemiş
                                  ermiş
                                  Er'miş
                                  O
                                  erkekçe severmiş
                                  dillerde dolaşan bu...
                                  destanımsı...
                                  kahraman...
                                  beklerim
                                  her zaman
                                  her zaman
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Yine...

Cedelleşmek...
Hazımsızlığın başlangıcı
Yarasaları şapkaları ile
Avlayan çocuklar
Ah! ...bir tutabilseydik
Bari birkaç kırlangıcı...
Heveslerini kursağında tıkayan
Boş hevalar içinde
Derde özlem duyan
Dertsiz devalardan uzakta
Yİne viraneyim...
Yine ölümün eşiğindeyim
İblisin beşiğindeyim
Seni bilmem amma
Ben Hakkın peşindeyim
..................................................................

Altı kağıt, kördüğümsüz
Bağlar gevşek, ipler kopuk
Naralar altında inleyen
Ucu sivri, yumurta topuk
Özlemiyle yanan
Pençelerini asmış
Elinde çekiç, önünde örs
Ağzında birkaç çingen kadağı
Ayağında kundura türküsü ile
Alın terine poz veren bir topluluk
Eskitmekten uzakta
Yine viraneyim...
Yine ölümün eşiğindeyim
İblisin beşiğindeyim
Seni bilmem amma
Ben Hakkın peşindeyim
...................................................................

Şişirilen balonların
Uçuşuna alkış tutuan
Patlatılan sakızlar yüzlere yapışır
Şaşkın ifadeler ile
Bakışlar baka kalır apışır
Elhamdülillaha özlem duyan
Yerhamukallah...
Yehdine ve yehdikumullah'a
Derken' Sen de aksır'
Üşütmekten uzakta
Yine viraneyim...
Yine ölümün eşiğindeyim
İbilisin beşiğindeyim
Seni bilmem amma
Ben Hakkın peşindeyim
..................................................................
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Her çeşit meze...
Sofra çok çeşit
Etrafındakiler;
Sadece et, bir bardak su
Tuza banmak
Ya da kürdanla oyalanmak
En temizi seyretmek
Kime niyet, kime kısmet
Hem denk, hem eşit
Kümelenmeleri özleyen
Kapsar işareti
Alemi saran...
Rahmet, merhamet, şefkat
Ve de adaletten
Uyurken gaflet ve dalalet
İçerken herkes şahadet şerbeti
Yudumlamaktan uzakta
Yine viraneyim...
Yine ölümün eşiğindeyim
İblisin beşiğindeyim
Seni bilmem amma
Ben Hakkın peşindeyim

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yolsuzluk

yol
                                  diye tuttuklarımın
                                  hepside yoldu
                                  yolun sonuna gelince...
                                  yolanlar kayboldu
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Yusufcuk...

Kenar...
Mahallenin ortasında
Elinde mendil
Ağzında tatlı dil
Gözleri ışık
Yüreği adil
Lokman hekime lütuf
Lütufa muadil
Büyüyünce olacak adam
Mahalleli kalkmış seyrine
Ne de bilir, yol yordam
Parmakları ısırtır
Mazlumları ısıtır
Bir fikrin tohumu
Sonsuz sahilin
Bitmeyen kumu
Cennetten bir köşk yapar
Elleri çamur
Reyhanlar içinde
Açan bir ıhlamur
Körpecik, küçücük
Ve de masum çocuk
Uçurtması belinde
Uçar yusufcuk...
...............................................................

Karanlık caddenin
Kaldırımına tırmanan karınca
Taşıtlardan sakınır
Yayalar merhametsiz
Hizmete talip
Hizmet zahmetsiz
Uyku tutmaz
Dalar derinlere kaçar
Beyaz gelinliğin tacında
Bir kardelen açar
Testisi su dolu
Biri tırmanır yamacı
Kısadır kardelenin ömrü
Yazık, ne acı
Su değildir derdi
Baharı haykırmak
Ömrüne kalırken
Bir kaç ramak
Marifet testide değil
Testiyi kırmamak
Başında testi
Elinde kardelen
Ağlayan bir çocuk
Enginlere uçar yusufcuk...
.......................................................................
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Eşkiyalar diyarında
Açılan  çadır
Tahta kılıçlarla
Cenk yapan bahadır
Akıncıların tozu
Kalkar uzaktan
Minik bir serçe
Kurtulur tuzaktan
Obanın tüten ocağı
Bacadaki duman
Uyur hayalinde
Uçsuz bucaksız umman
Şimdiki yavuklusu
Küçük bir tay
Hedefi güneş
Yıldızlar ok
Omzunda aydan bir yay
Bulunca atacak
Sürüsüne sürü katacak
Bir fidan diker
Büyür selvi
Gökkubbenin altında
Altından evi
Kendi yazıp
Kendi oynayan bir çocuk
Mutluluktan uçar yusufcuk...
.................................................................................

Hatıra defterimdeki
Beyaz sayfama
Dökülürken birkaç damla
Siyah mürekkep
Arpa tanesine
Ezber yapan merkep
Yularından tutar
Gezdirir diyar diyar
Elazığ diyarında bir bahtiyar
Alır götürür başı boşu
Dolu dolu başaklara
Berzi alemdeki
Binbir aşklara
Unutmam yemlendiğim
Yemyeşil çayırları
Senden kalan
Sensiz sırları
Uzaklara selam olsun
Ey! ...
Sevgili çocuk
Bir Cuma günü
Uçtu yusufcuk...
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Yuvasız kuşlar...

Özür dileyerek...
               ''Beni,beni tanırmısınız''desem,hepiniz birden''evet''diyeceksiniz.
yoksa ne işiniz var buralarda,                                                                            sizin
için geldik, daha demeden gideceksiniz
gideceksiniz,gitmek tabii ki en doğal hakkınız,                                           deseniz
dahi çoluğumdan,çocuğumdan yoktur farkınız,                    bedenlerimiz uzak olsa
da,biz gönülden bağlı,gönülden yakınız.
olmasa ayırırmıydınız hiç,bir kaç saat olsa da vaktinizi,                            sanırım
yerine getirmek istiyorsunuz,Mevla ile olan akdinizi.
yaşım bir,yaşım üç,yaşım beş,hadi diyelim onbeş....
babalarımız,annelerimiz bir olmasa da burda herkes kardeş.
belki hatırlamam babamı,annemi,ağbimi,ablamı,kardeşimi,                          belki de
hatırlamak istemem,şu an yüreğimi yakan,sönmeyen hasretlik ateşimi.
şimdi''Beni tanırmısınız'' desem,evetlerin sayısı azalacak sanırım,                yanlış
anlamayın ne olur,ben bu bakışları bir yerlerden tanırım.
buralarda...
herkes bizi sevmeye,bize birşeyler vermeye çalışır,çabalar
elinden geldiğince,gücünün yettiğince...
söylesenizi Allah aşkına,dünya bu dört duvar arasındamı,neden devamı gelmez...
ey! anneler, ey! babalar...
sitem,hep sitem diye düşünmeyin''çok şükür''diyecek kadar var nefesimiz, her ne kadar
duyulmasada, yüreğimizdedir sesimiz.
ben bir günlük,günübirlik,belirli gün,belirli zamanlarda istemem hatırlanmak,istemem
merhamet,                                                                           siz bilseniz de
bilmeseniz de,çocukların,yaşlıların hatırına yağar gökten rahmet.
sarma beni öz evladın gibi,anlarım,zaten yoktur hakkım,
ama ben,Allahın size emir olunduğu farzım,ben hakkım.
ben istemezmiydim sizin yerinizde olmayı,
beklermiydim hiç, gonca gül iken solmayı.
kiminiz gurur duyarsınız evladınız ile,                                                              kiminiz
ise uğruna çekersiniz çok çile.
çoktan unutulmuştur ismim,kimbilir,belkide öylesine dolanır insanı ipe götüren dile
''Beni,beni tanırmısınız''desem,''evet''diyecek kimse kalmamıştır,bilmem bilemem.
korkarım''hayır''sesini duymaktan,bunu asla dilemem.
tanımamanız değil,tanıyamamanız beni endişelendirir,
hani derler ya''dedesi goruk yer torununun dişine değdirir''.
biraz daha yakın olsak birbirimize,                                                                        o
kadar da değil,tamam değmesin diziniz dizimize.
her nerede görürsen gör,sadece bakma,
yalnızlıklara,karanlıklara,çaresizliğe beni bırakma.
kendine kazandıramazsın beni belki,ama topluma kazandır,
İçinde ne kaynarsa kaynasın,aş olsun yeter,
seninki de kazandır,benimki de kazandır.
ne üst,ne baş,örtülse dahi bütün maddem,
sevgi olmayınca buruk oluyor yüreğim,her daim, her dem.
belki devam edecek diyorsun soyum,anacaklar beni daima,edecekler bol  bol dua,
kim bilebilir ki,almazsın inşallah beddua.
umut bağlarken biricik kızına,biricik oğluna,evlada,
rıza ne kızda,ne oğulda,rıza Mevlada.
eğer kazanmak istiyorsanız beni,bizi,sayılı değil sayısız gel,
eli dolu değil,boş gel,
bir tutam sevgi,bir küçük tebessüm ile hoş gel.
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bizi hayata bağlar ışıldayan gözler ile bir gülücük,
oğlun,kızın niyetine,yanağımıza kondurduğun bir öpücük.
bütün yaptıklarınıza karşılık,karşılık beklemezsiniz bilirim.
belki dua etmeyi bilmeyebilirim Lisanı Rab ile,
yüreğim çır çır adınızı çağırır,
''Yarab ben şahidim''yüreğim gelir dile.
beni bağışlayın ne olur,sizleri seviyorum
Sevgilerimle...
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Yürrüü...Ense tıraşı...

İnsanlık çağ atlıyor,tiraj üstüne...tiraj
Barbarlık dağ katlıyor,tıraş üstüne...tıraş
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Yürüteç

Gani gani...
Yağan yağmurun
Rahmetine hastayım
İyileşmeye de hiç niyetim yok
Bu maraz beni
Alsa da,satsa da
İbadet amcam
İhlas/Dayım
El ele tutuşan kelebeklerin
Konduğu çiçekler
Rüzgar kokunuza hayran
Bir sağa bir sola savrulur
Ey! ...
Yalana ağıtlar yakan gerçekler
Ne yazık ki kargaların diyarında
Kartallar vurulur
Emeklemeye mecalim kalmadı
Artık yürümek isterim
Yürümez ise ayaklarım
Ayaklarımı keserim
Bu iş böyle yürümez
Ben diyeyim ' Bismillah'
Sende ki 'Allah(c.c)   Kerim'
................................................................................

Kekelemelerime...
Son vermenin çaresi susmak
Selamete giden yoldaki
Ağacın gölgesinde
Gördüğüm rüya ise bu alem
Ölüm  rüzgardan silgi
Kader ilahiden kalem
Dolunca beyaz sayfalar
Toplamaya başlar bir bir tayfalar
Demir alma zamanı gelmeden limandan
Daha...henüz...
Ayrılmadan imandan
Emeklemeye mecalim kalmadı
Artık yürümek isterim
Yürümez ise ayaklarım
Ayaklarımı keserim
Bu iş böyle yürümez
Ben diyeyim ' Bismillah'
Sende ki ' Allah(c.c)   Kerim'
.............................................................................

Siyah saçlar ile
Hilal kaşlar arasından
Alev alev bakan
Kömür gözlere küsmek
Terk etmek beyaz teni
Kör olmak körpe bedene
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Sarılmak ölü toprağa
Dirilen ruh ile öpüşmek
Bir güzel sevdanın hatırına
Varamadan sırrına
Binbir çileye ev sahibi
Zevke, sefaya kiracı
Nice iblis çevirse
Can verilir de verilmez haracı
Aşk...
Bu derdin ilacı
Ölüm ise baştacı
Emeklemeye mecalim kalmadı
Artık yürümek isterim
Yürümez ise ayaklarım
Ayaklarımı keserim
Bu iş böyle yürümez
Ben diyeyim' Bismillah'
Sende ki ' Allah(c.c)   Kerim'
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Yüz verdikçe...

birde bana dönüp demez misin
                              senin yüzünden
                              ne arar yüz bende
                              sayende
                              yüzsüzüm ben

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüz yüze...

Güneş zıvanadan çıkınca,kaybederim gölgemi
Tufan...tufan üstüne,tarumar göl,gemi...
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Yüzücü...

Olta ile inci tutulmaz okyanustan
Yunus olmadıkça denizdeki ustan
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z/Ahmedim...

Ey! ...
Şemsiyenin sapına düşkün kul
Yağmur damlaları deliklerini hatırlatır
Mektupsuz neye yarar yaladığın pul
Dosta aşık dost, dost için tırlatır
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
.......................................................................................

Tuttuğun tavanın kulpu kırık
Ne ipe gelir ne de sapa
Takma dişlerden olmaz ısırık
Körün gözünedir körtapa
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olurmu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
............................................................................

Diktirdiğin ceketin yok ise  astarı
Terzide mi kabahat, sende mi kabahat
Eşek arısından bekler isen balı
Petekte mi izahat, çiçekte mi izahat
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
..............................................................................

Karıştırdığın çorbanın tuzu eksik
Kepçeyi çevirmekle tadı gelmez
Yaptırdığın çeşmenin suyu kesik
Muhtar bilir de, sayaç bilmez
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan  olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
................................................................................

Kaptırma kendini yazın sam yeline
Esince karayel, poyraz yada lodos
Susar mı hiç azrail kendi eceline
Çalmadan zil, demeden Hakk  paydos
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
..................................................................................

Dostluğun nişanesi değildir çerçeve
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Ha altın, ha gümüş, ha teneke
Dost ıssız çöldeki bir deve
Kara sayfadaki beyaz bir leke
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
.............................................................................

Selam vermek sünnet, almak farz
Diyor ki Allah(c.c)  ' selamı yayın'
Birileri kaçar gibi selamdan biraz
Adı olunca'Bay' ya da 'Sayın'
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
........................................................................

Gece hasta ekince buğday
Güneşi görmez asla başak
Gündüz yalana olunca aday
Doğrunun neresinde biz buluşak
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
..........................................................................

Aşkı ifade eder iken dalında gül
Bahanesi olmaz ayırmaya dikenden
Olsa idi eğer koparırdı bülbül
Sende bir gül dik ne olur erkenden
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
............................................................................

Peşinde olduğum sen değilsin, sendeki
Sanma ki başçavuşun beygiriyim
Sendekilerin yanında sen neki
Bırak gönlüne bir de ben gireyim
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
...............................................................................

Gün gelir kefenin olunca seccaden
Ancak cenaze namazın kılınır
Kıbleyi bulamayınca bir beden
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Dost dostun her sözüne alınır
Düşünsene...
Hiç çalıçırpıdan olur mu bostan
Söyle...
Bu kadar çabuk mu bıkılır dosttan
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Zaman/Sızım

Tutulmaz zaman, geçip gider
Peşine düşemez hiç bir er
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ZaMaN/sIzIm..

Zamanın en genişi sonsuzluk...
Ona da dar gelir ONSUZLUK
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Zamansızlığa Çeyrek...

Güne başlar iken çağrı vakti
         Benden önce uyanan imsakti
         Ve yola çıktım ilk duraktan
         Geçtim zamansız kaç uğraktan
         Haktı aradığım,haktı dağıtacağım
         Haksızın,üstüne dağı atacağım
         Sevmeler bırakmadı ki hiç yakamı
         Ha bire sevgisizlik bozdu fiyakamı
         Bir elim aç,diğerinin ucunda ki muhtaç
         Verenden alana uzanır bu Miraç
         Her renge boyandım,Onundu boya
         Rengim attı,renk vermeden doya doya
         Hiçler peşinde koşmuşum,Varolandan uzak
         Hiç işte,hiç yoktan olur mu hiç bir tuzak
         Yaşamaksa gaye,Varolana hizmet
         Yok olana acı vermez hiç bir hezimet
         Canı yaşamak lazım,Canan için bir bir
         Ömür; hayat ile ölüm arasında oynanan birdirbir
         Gün gelip; Can evinin kapısını çalınca bir tık tıklama
         Diyebilecek misin ki gülerek; ''Ey! ölüm gıdıklama''
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Zann/Ettim...

Yaşadığım Rüya imiş, Aslım zannettim
Aslıma rüyada ne  suizanlar  ettim...
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Zerre kadar...

zahir olan
                                    şu dünyanın
                                    neresindeyim
                                    neresinde değilim ki...
                                    her zerresindeyim
                                    hayat bir tiyatro
                                    sahne de oyun
                                    ben ise
                                    ilk ve son
                                    perdesindeyim

Reyhan Tataroğlu
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Zınnıdım

Gölge oyundur bu dünya
Güneş hiç yakmazmış güya

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zurnada peşrev...

hangi
                               sevda
                               türkülerinde
                               uçar
                               turnalar
                               hangi
                               aşk
                               şarkılarında
                               coşar
                               kurnalar
                               bilmezde..
                               kendi
                               havasını
                               çalar
                               oynar
                               kimi
                               zurnalar

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zümrüt-ü Anka

bu
                        fani
                        dünyada
                        hakkı
                        aramadık
                        hiç
                        bir
                        yer
                        bırakmadım
                        bir
                        tek
                        ölüm
                        denen
                        şu
                        karşı ki
                        kaf
                        dağı
                        kaldı
                        ardına
                        bakmadığım...

Reyhan Tataroğlu

https://www.antoloji.com
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